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Voorwoord 

Valkenswaard, september 2005 

Deze scriptie vormt de afsluiting van mijn studie bouwkunde, afstudeerrichting 
vastgoedbeheer aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Mijn stageperiode, die ik 
vervulde bij woningbouwvereniging Woningbelang, startte ik in een periode dat de jaarlijkse 
huurverhogingen aan huurders verstuurd werden . Aldus kreeg ik in de praktijk te maken 
met de huurprijsregulering en het woningwaarderingsstelsel . De inzet van dit middel wekte 
mijn interesse. Uiteindelijk was het die interesse die heeft geleid tot deze scriptie. 
Bij het starten van mijn afstuderen was het rond dit onderwerp relatief stil. De hernieuwde 
aandacht voor het huurbeleid zorgt er sindsdien voor dat vernieuwing van het 
woningwaarderingsstelsel een 'hot item' is. Continu kon ik hierbij rekenen op meningen, 
vruchtbare discussies en kanttekeningen van collega 's, vrienden, docenten en bekenden. 

Een belangrijk aandeel in deze discussies had mijn afstudeercommissie: Jos Smeets (TU/e), 
Stephan Maussen (TU/e) en Anton Man~chal (Woningbelang). Bedankt voor jullie 
commentaren, kanttekeningen en kritische noten! 

Verder gaat mijn dank uit naar mijn vrienden waarmee ik de broodnodige momenten van 
afleiding had (jullie weten wie jullie zijn !), naar mijn collega's die zeer ge·interesseerd waren 
in het onderwerp (wanneer is nou die borrel, Coen?) en mijn ouders (bedankt dat jullie altijd 
een plek aan tafel vrij hebben) . 

Ten slotte gaat mijn dank uit naar Irene. Gewoon, omdat je er voor me bent. 

"De prijzen der dingen geven te kennen, 
wat de maatschappij begeert en hoeveel zij betalen wil aan hem, 

die haar het begeerde levert." 

Leerboek der staathuishoudkunde, dee/ I, Mr. N.G. Pierson, 1884. 
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Samenvatting 

Geschiedenis van het huurbeleid en de rol van het woningwaarderingsstelsel 
Het huurbeleid was er in de eerste decennia na WO II vooral op gericht het woningtekort 
terug te dringen en de huren laag te houden om zo gunstig te kunnen concurreren ten 
behoeve van de wederopbouw. Huurprijsregulering werd ingezet om de huren laag te 
houden, objectsubsidies werden op grate schaal toegepast om de bouwproductie op gang te 
houden. Door stijging van de bouwprijzen liepen kostprijshuren van bestaande bouw en 
nieuwbouw steeds sterker uiteen. Subsidies werden op steeds grotere schaal ingezet. Om dit 
probleem op te lossen werd gezocht naar een andere methodiek om huurprijzen te bepalen. 
Na een proefproject waarin de kwaliteit van een woning gemeten werd om deze vervolgens 
aan een huurprijs te koppelen, werd deze methodiek landelijk ingevoerd. Deze methodiek 
staat bekend als het woningwaarderingsstelsel. Door de jaren heen was er vaak kritiek op 
huurprijsregulering, toch zag de overheid nooit voldoende reden om het volledig af te 
schaffen. Huurprijsregulering vormt ook nu nog een belangrijk onderdeel van het 
Nederlandse huurbeleid. 

Reden tot zorg op de Nederlandse woningmarkt 
De huidige situatie op de Nederlandse woningmarkt laat nog altijd te wensen over. Er is 
sprake van een fors woningtekort, starters komen nauwelijks aan bod, er is te weinig 
doorstroming en wachttijden voor een huurwoning zijn lang. 

Aanpak van deze problemen verdient de hoogste prioriteit. Om de problemen op de 
woningmarkt aan te pakken is het vooral noodzakelijk voor voldoende woningen te zorgen, 
waarbij de betaalbaarheid gewaarborgd dient te blijven. 

Het huurbeleid speelt hierbij een belangrijke rol. De belemmeringen die het huurbeleid 
oproept maken investeren in de woningmarkt onaantrekkelijk. Dit is een ongewenste 
situatie: verhuurders moeten de vrijheid krijgen om maatwerk te leveren en in te spelen op 
de lokale marktsituatie. Een van de onderdelen van het huurbeleid dat hierin een rol speelt, 
is het woningwaarderingsstelsel. Dit stelsel meet kwaliteit en verbindt hieraan een 
huurprijsplafond. Sinds de invoering circa 25 jaar geleden, is het stelsel vrijwel ongewijzigd 
in gebruik. Hierdoor wordt in de maximale huurprijzen onvoldoende rekening gehouden met 
de huidige consumentenvoorkeuren. In de woningmarkt spelen bovendien locatie van de 
woning en de gewildheid van een buurt een belangrijke rol, terwijl deze in het 
woningwaarderingsstelsel niet tot uitdrukking komen. 

Voor vernieuwing van het woningwaarderingsstelsel zijn op hoofdlijn de volgende opties 
voorhanden: een volledige vervanging van het woningwaarderingsstelsel of aanpassing van 
de huidige kwaliteitsmaatstaf. In het laatste geval kan bovendien een verdere 
onderverdeling warden gemaakt in introductie van de marktpositie binnen de 
kwaliteitsmaatstaf of introductie van de marktpositie buiten de kwaliteitsmaatstaf. Gezien de 
huidige woningmarktsituatie heelt volledige vervanging niet de voorkeur. De voorkeur gaat 
uit naar vernieuwing van de kwaliteitsmaatstaf waarbij de marktpositie van de woning wel 
tot uitdrukking wordt gebracht in het huurprijsplafond, maar buiten de kwaliteitsmaatstaf 
blijlt. Op deze manier wordt de kwaliteitsmaatstaf, die een belangrijke bijdrage levert aan 
een transparante huurprijsopbouw, geen geweld aangedaan. 
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Vernieuwing van het woningwaarderingsstelsel is dus gebaseerd op twee pijlers: 
Herijking van de kwaliteitsmaatstaf; 
Toevoeging van een "regio-opslag" waarin de marktpositie van een 
woning tot uitdrukking komt. 

Herijking van de kwaliteitsmaatstaf 
Voor herijking van de kwaliteitsmaatstaf is gestart met een inventarisatie van aspecten van 
wonen . Kwaliteit kent echter een aantal bijzondere kenmerken die het lastig maken het in 
een meetmethodiek te vangen . Aan de hand van deze bijzondere kenmerken is bekeken 
welke onderdelen van de kwaliteitsmaatstaf aanpassing vereisen. Dit heeft geresulteerd in 
een voorstel voor vernieuwing van de kwaliteitsmaatstaf waarin uitdrukking is gegeven aan 
enerzijds luxe en maatschappelijk gewenste voorzieningen en anderzijds kwalitatieve 
tekortkomingen. 

Toevoeging van een regio-opslag 
Toevoeging van een regio-opslag maakt het mogelijk om de marktpositie van een woning tot 
uitdrukking te brengen in de maximaal redelijke huurprijs. Voor bepaling van de regio
opslag ligt toepassing van de WOZ-waarde voor de hand, aangezien deze voor alle woningen 
beschikbaar is. Er zijn echter een aantal kanttekeningen te plaatsen bij het gebruik van de 
WOZ-waarde . Een belangrijk punt van aandacht is dat de WOZ-waarde gebaseerd is op de 
verkoopwaarde van woningen. In de prijsvorming van koopwoningen spelen echter ook 
verwachtingen ten aanzien van de waardeontwikkeling een rol. In de huurprijsvorming 
speelt dit niet mee, waardoor ontwikkelingen in de koopwoningmarkt niet zonder meer 
toepasbaar zijn op de huurwoningmarkt. Een andere optie, naast toepassing van de WOZ
waarde, is periodiek een regio-opslag vast te laten stellen door deskundigen . 
De vrijheid die hiermee aan verhuurders wordt geboden is afhankelijk van hoe dicht de 
maximaal redelijke huurprijs bij de (verwachte) markthuurprijs wordt gebracht. Bij deze 
afweging speelt de betaalbaarheid van het wonen een belangrijke rol. Doordat grondprijzen 
de belangrijkste kostenpost vormen bij nieuwbouw en een verhuurder grond veelal op een 
vrije markt moet inkopen, is het niet meer dan reeel dat een verhuurder de kans krijgt deze 
investering terug te verdienen. Dit veronderstelt een regio-opslag waarin minimaal 
uitdrukking wordt geven aan verschillen in grondprijzen. 

Voorwaarden voor vernieuwing 
Met voorliggend voorstel wordt een woningwaarderingsstelsel gerealiseerd dat past in een 
ruimer huurbeleid, en waarmee een eerste fase naar een evenwichtiger woningmarkt 
ingezet kan worden. 
Het is belangrijk te realiseren dat het woningwaarderingsstelsel hierin slechts een onderdeel 
is. Een evenwichtige woningmarkt vraagt om een algehele visie op zowel de koop- als de 
huurwoningmarkt. Daarbij dient tenminste aandacht te worden geschonken aan een 
vergroting van het aanbod, een gelijkwaardiger behandeling van de huur- en 
koopwoningmarkt, op gang brengen van doorstroming en dienen de rechten en plichten van 
woningcorporaties ingekaderd te worden. Bovendien moet er een betere aansluiting worden 
gezocht van het aanbod op de mogelijkheden en wensen van de woonconsument. 

Verdere verruiming en behoud van transparantie 
Naarmate een verruiming van de woningmarkt gerealiseerd wordt is aanpassing van het 
woningwaarderingsstelsel noodzakelijk. Woonconsumenten die kunnen kiezen gaan andere 
en hogere eisen stellen ten aanzien van wonen; om aan deze eisen te voldoen heeft een 
verhuurder creativiteit, ondernemingsgeest en handelingsruimte nodig. Het huurprijsplafond 
kan dan globaler worden vastgesteld . De transparantie die met behulp van de 
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kwaliteitsmaatstaf bereikt wordt is het echter waard behouden te blijven. Om een bijdrage 
te leveren aan de transparantie van de huurwoningmarkt kunnen verhuurders onderdelen 
van de kwaliteitsmaatstaf gebruiken om de huurprijs te onderbouwen. Om te voorkomen dat 
informatie verloren gaat en te zorgen dat uniformiteit behouden blijft kan de overheid hierin 
het initiatief nemen. 
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Hoofdstuk 1 lnleiding 

1.1 Aanleiding 
De Nederlandse handelsmarkten kennen een lange traditie van regulering. Op nagenoeg alle 
markten behoort dit inmiddels tot het verleden. De belangrijkste drijfveer voor deregulering 
was de opvatting dat de markt efficienter werkt zonder overheidsingrijpen. Prijzen komen 
dan op basis van vraag en aanbod tot stand. Hoewel er op de huurwoningmarkt ook 
pogingen ondernomen zijn om de regulering tot een minimum te beperken is deze 
liberalisering vooralsnog niet gerealiseerd. Menigmaal zijn er in de politiek personen geweest 
die gepleit hebben voor minder regulering op de huurwoningmarkt. Keer op keer echter 
vonden deze personen, door verschillende omstandigheden, te weinig steun om hun plannen 
door te voeren. 

Een belangrijke reden hiervoor is terug te voeren op de speciale plaats die het wonen 
inneemt in onze samenleving. Wonen is een eerste levensbehoefte, en om die reden ziet de 
overheid het als haar taak om wonen ook voor de minder draagkrachtigen betaalbaar te 
houden. 

Desondanks heeft de overheid op de huurwoningmarkt enige jaren geleden een terugtred 
ingezet. De inzichten met betrekking tot de werking van de huurwoningmarkt zijn de 
afgelopen jaren gewijzigd. Deze wijziging van inzichten heeft ertoe geleid dat er wederom 
ruimte is voor discussie over de vraag of de markt niet efficienter prijzen tot stand brengt. 
Er zou dan meer vrijheid komen voor zowel huurders als verhuurders. Het strakke 
huurbeleid zoals Nederland dat nu kent gaat dan tot het verleden behoren. 

Van een vrije markt is op dit moment echter nog altijd geen sprake: er is nog altijd geen 
evenwicht tussen vraag en aanbod. In veel regio's is het aanbod van bepaalde typen 
woningen nog altijd kleiner dan de vraag naar die typen woningen; de wachtlijsten voor 
huurwoningen zijn onverminderd groot. Het zonder meer vrijgeven van de woningmarkt leidt 
zonder twijfel tot huurprijsstijgingen en/of kwaliteitsverlies. 

In het huidige huurbeleid speelt het woningwaarderingsstelsel een belangrijke rol. Het 
stelsel poogt de kwaliteit van een woning te meten en verbindt aan die gemeten kwaliteit 
een maximum huurprijs. Sinds de invoering van het stelsel is het vrijwel ongewijzigd in 
gebruik. Los van de vraag of het aan vervanging toe is gezien de gewijzigde opvattingen ten 
aanzien van het huurbeleid, roept dit ook de vraag op of het stelsel qua invulling niet 
verouderd is. Consumentenvoorkeuren veranderen immers in de loop der jaren. De wijze 
waarop het woningwaarderingsstelsel die kwaliteit beoordeelt is echter ruim 25 jaar 
ongewijzigd gebleven. 

1. 2 Probleemschets 
De Nederlandse overheid heeft in het verleden, als onderdeel van de overheidsregulering op 
de huurwoningmarkt, het woningwaarderingsstelsel ingevoerd. Het woningwaarderings
stelsel poogt de kwaliteit van een woning te meten en verbind daar een maximale huurprijs 
aan. 

De vraag doet zich voor of het stelsel inhoudelijk aan vervanging toe is, aangezien het 
stelsel reeds meer dan 25 jaar, vrijwel ongewijzigd, in gebruik is. De wensen van de 
consument zijn aanzienlijk veranderd gedurende die jaren. Bovendien zijn de inzichten ten 
aanzien van huurprijsregulering gewijzigd. 
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1.3 Probleemstelling 
Het bovenstaande leidt tot de volgende probleemstelling met bijbehorende deelvragen: 

Welke verbeterpunten zijn er voor het woningwaarderingsstelsel en onder welke 
voorwaarden kunnen deze ge'implementeerd warden? 

1.4 Doelstelling 
Onderzoeken welke verbeterpunten er zijn voor het woningwaarderingsstelsel en onder 
welke voorwaarden deze ge'implementeerd kunnen warden. 

1.5 Onderzoekskader 
De huurwoningmarkt is in Nederland geen vrije markt. Op de huurwoningmarkt komen 
prijzen dus niet, zoals op vrijwel alle overige Nederlandse markten, via afstemming van 
vraag en aanbod tot stand . Toch zijn zowel vraag- als aanbodfactoren bepalend voor de 
waarde van een object en dus ook voor de waarde van een huurwoning. Doordat de 
overheid maximumprijzen zet wijkt de feitelijke huurprijs van een woning in de praktijk vaak 
af van de markthuurprijs van die woning. De noodzaak voor huurprijsregulering is gelegen in 
de nog altijd aanwezige schaarste op de woningmarkt. 

Zolang deze schaarste niet volledig verdwijnt, verdwijnt ook de noodzaak voor 
overheidsregulering niet. Gegeven de huidige woningschaarste wordt de noodzaak voor 
huurprijsregulering als een gegeven opgevat. 

Wei wordt onderkend dat in een ruimere huurwoningmarkt de noodzaak voor 
huurprijsregulering verdwijnt. Het heeft dan ook weinig zin omvangrijke wijzigingen in het 
systeem van huurprijsregulering voor te stellen wanneer de verwachting is dat het gebruik 
ervan nog maar een kort leven beschoren zal zijn. Naast de vraag of verbetering van het 
systeem mogelijk is, is er dus ook inzicht in het verleden en de toekomst van 
huurprijsregulering op de Nederlandse woningmarkt nodig. 

Het kader voor dit onderzoek is hiermee aangegeven: Het onderzoek richt zich op de vraag 
of het woningwaarderingsstelsel verbeterd kan worden, waarbij ook aandacht wordt 
geschonken aan de context waarin het stelsel toegepast wordt. Dit heeft immers 
aanzienlijke invloed op het (toekomstige) gebruik van het stelsel. 

Belangrijk element hierbij is de vraag welke aspecten van zowel vraag- als aanbodfactoren 
in de feitelijke en maximaal redelijke huurprijzen door mogen werken. 

Samen kunnen deze elementen een instrument vormen dat de vragers op de woningmarkt 
meer inzicht verschaft in de kwaliteit van woningen en de verhouding van die kwaliteit tot de 
huurprijs. Dit instrument kan vervolgens de basis vormen voor een vernieuwd 
woningwaarderingsstelsel. 

De probleemschets en het onderzoekskader vormen samen de aanzet tot een aantal 
deelvragen: 

Welke functie heeft het woningwaarderingsstelsel? 
Welke voor- en welke nadelen heeft het woningwaarderingsstelsel? 
Welke factoren zijn van invloed op de werking van de Nederlandse huurwoningmarkt? 
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Wat zijn de redenen voor overheidsingrijpen in de prijsvorming op de Nederlandse 
huurwoningmarkt? 
Welke alternatieven zijn er voor het woningwaarderingsstelsel? 

1.6 Onderzoeksopzet 
Schematisch is de onderzoeksopzet als volgt: 

Introductie woningwaar- Marktwerking, prijsvorming ' Nederlandse 
deringsstelsel en overheidsregulering op woningmarkt en 

de woningmarkt huuroriisreaulerina 

"" 

,, 
/ ' 

Kaders voor vernieuwing 
woni ngwaarderingsstelsel 

'- / 

Kaders vernieuwing 
woningwaarderingsstelsel 

Voorwaarden voor 
~ implementatie ~ 

I 
I 

I 

I .. I 
I 

Voorstel vernieuwing 
woningwaarderingsstelsel 

·1' 

I 

Conclusies & aanbevelingen 

., 

Voorstel vernieuwing 
woningwaarderingsstelsel 

·I 
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Deel 1: Kaders voor vernieuwing van het woningwaarderingsstelsel 
Deel 1 van het onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de wijze waarop prijzen tot 
stand komen in de Nederlandse huurwoningmarkt en welke factoren daarop van invloed zijn. 
In Nederland is een deel van de woningmarkt gebonden aan prijsregulering, het overige deel 
is vrij waardoor vraag en aanbod de prijs bepalen. Besproken wordt hoe deze situatie is 
ontstaan, en wat de consequenties hiervan zijn voor de huidige woningmarkt . Op basis 
hiervan wordt bezien of aanpassing van deze marktsituatie gewenst is. De (verwachte) 
ontwikkelingen in het verleden, heden en toekomst bepalen uiteindelijk de kaders voor 
aanpassing van het woningwaarderingsstelsel. De volgende onderdelen komen hierbij aan de 
orde: 

2. Introductie woningwaarderingsstelsel 
Mede aan de hand van een voorbeeldwoning wordt de werking van het 
woni ngwaarderi ngsstelsel beschreven . 

3. Marktwerking, prijsvorming en overheidsregulering op de woningmarkt 
Dit deel van het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in: 

de werking van markten in theorie en praktijk; 
prijsvorming in theorie en praktijk; 
de wijze waarop overheden regulering toepassen; 
de redenen voor het toepassen van overheidsregulering; 
kritiek op overheidsregulering. 

4. Nederlandse woningmarkt en huurprijsregulering 
In dit deel van het onderzoek wordt ingegaan op de geschiedenis van huurprijsregulering 
in Nederland. Hierbij wordt ook meer algemeen aandacht aan het huurbeleid besteed; 
huurprijsregulering kan namelijk niet los van de context worden gezien. Onderdeel van 
deze geschiedenis is de introductie van het woningwaarderingsstelsel. Bovendien wordt 
aandacht besteed aan de huidige Nederlandse woningmarktsituatie. 

5. Slotbeschouwing deel 1 
Op basis van de voorgaande hoofdstukken worden kaders voor vernieuwing van het 
woningwaarderingsstelsel besproken . Centraal staat hierbij de vraag welke aspecten van 
vraag en aanbod redelijkerwijs in de maximale huurprijs mogen doorwerken. Daarnaast 
wordt aandacht besteedt aan voorwaarden voor implementatie. 

Deel 2: Naar een nieuw woningwaarderingsstelsel 

6. Verbetering woningwaarderingsstelsel 
Binnen de gestelde kaders wordt het voorstel voor vernieuwing van het 
woningwaarderingsstelsel verder uitgewerkt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in 
verbetering van de kwaliteitsmaatstaf enerzijds en de introductie van beperkte 
marktwerking in de maximaal redelijke huurprijs anderzijds. 

7. Conclusies en aanbevelingen 
Aan de hand van de bevindingen uit voorgaande hoofdstukken worden conclusies 
getrokken en aanbevelingen gedaan. 
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Deel 1: Kaders voor vernieuwing van het 
won i ngwaarderi ngsstelsel 
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Hoofdstuk 2 lntroductie Woningwaarderingsstelsel 

In Nederland is de woningvoorziening sinds jaar en dag een activiteit van de overheid. In 
het huidige huurbeleid speelt het woningwaarderingsstelsel een belangrijke rol. Het 
woningwaarderingsstelsel bestaat uit een kwaliteitsmaatstaf en een puntentabel. De 
kwaliteitsmaatstaf verschaft inzicht in de kwaliteit van een woning en verbindt hieraan een 
puntenscore. Een puntentabel verbindt aan die gemeten kwaliteit vervolgens een maximum 
huurprijs. Hoe hoger de kwaliteitsscore, hoe hoger de maximaal redelijke huurprijs. 
Op deze manier wordt de hoogte van huurprijzen door de Nederlandse overheid aan banden 
gelegd en wordt er inzicht verschaft in de kwaliteit van een huurwoning. 

2.1 Kwaliteitsmaatstaf 
De kwaliteitsmaatstaf is voor het gemak ingedeeld in subcategorieen. De subcategorieen 
bevatten de aspecten die de uiteindelijke puntentelling bepalen. Met behulp van de 
kwaliteitsmaatstaf wordt de puntenscore op hoofdlijnen (zie bijlage 2.1 voor toelichting) als 
vol gt bepaald: 

1. Oppervlakte van vertrekken 
Voor de oppervlakte van een woning warden punten gerekend. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen: 

Vertrekken : woonkamer, andere kamers, keuken, badkamer en doucheruimte 
Overige ruimten: schuren, kelders, wasruimten, bijkeukens, garages en 
bergingen. 

Voor vertrekken wordt 1 punt per m 2 gerekend, voor overige vertrekken 0, 75 punt per 
m2. 

2. Centrale verwarming 
Voor elk verwarmd vertrek (woonkamer, andere kamers, keuken, badkamer en 
doucheruimte) warden punten geteld. Daarnaast is het van belang of de woning voorzien 
is van een cv-ketel, een hoogrendement (HR) ketel, een gecombineerde 
warmwatervoorziening, doorstroommeting of thermostatische radiatorkranen. 

3. Warmte isolatie 
Aanwezige isolatie zoals dubbelglas, wand-, vloer- of dakisolatie wordt in de 
puntentelling meegenomen. 

4. Keuken 
De lengte van het aanrechtblad bepaalt het aantal punten voor de keuken. Voor een 
keukenuitrusting of -afwerking met een hogere kwaliteit dan bij een woningwetwoning 
gangbaar is kunnen extra punten warden toegekend. 

5. Sanitair 
Het puntenaantal voor het sanitair wordt bepaald door de aanwezige voorzieningen zoals 
douche, bad, wastafel of een extra toilet in de badkamer. Indien er sprake is van een 
hogere kwaliteit dan gebruikelijk, kunnen extra punten warden toegekend. 

6. Prive-buitenruimten 
Ook voor de prive buitenruimte warden punten toegekend, de grootte is hierbij bepalend 
voor het aantal punten. 

7. Woonvorm 
Voor iedere woonvorm is er een puntenaantal vastgesteld. Bij een eengezinswoning 
wordt onderscheid gemaakt in vrijstaande woningen, hoekwoningen en tussenwoningen. 
Bij meergezinswoningen (flats, etages) wordt het aantal punten bepaald door de hoogte 
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van de verdieping (van het hoofdwoonvertrek) en de aanwezigheid van een lift. 
Gehandicaptenvoorzieningen 

8. Woonomgeving 
De huurcommissie heeft zogenaamde puntenboeken opgesteld. Daarin zijn voor alle 
woningen de punten voor de woonomgeving, per adres opgenomen. 

9. Hinderlijke situaties 
Voor hinderlijke situaties gelden aftrekpunten. In 
door weg-, spoor-, of vliegverkeer 
stadsvernieuwingsactiviteiten, verval van de 
luchtverontreiniging. 

10.Veroudering 

aanmerking komen; geluidsoverlast 
of industrie, hinder door 

buurt en ernstige bodem- of 

De verouderingsaftrek is per 1 juli 2004 volledig afgeschaft. 
11.Serviceflatkostentoeslag 

Een serviceflat is een zelfstandige woning waarbij in de huurovereenkomst afspraken zijn 
gemaakt voor levering van een aantal aanvullende voorzieningen en diensten. Deze zijn; 
een noodoproepinstallatie, maaltijden verstrekt door de verhuurder, levering van 
eenvoudige medische zorg en gebruik van recreatieruimten en logeerkamers. Voor deze 
voorzieningen kunnen extra punten in rekening warden gebracht. 

2.2 Prijstabel 
In de vorige paragraaf is de kwaliteitstoets aan de orde gekomen. Deze toets resulteert in 
een puntentotaal voor een bepaalde woning. Om nu de maximaal redelijke huurprijs te 
kunnen bepalen is er een omrekening "van punten naar euro's" nodig. Hiervoor is door de 
overheid een prijstabel opgesteld. Met behulp van de prijstabel kan bij een gegeven aantal 
punten de maximaal redelijke huurprijs afgelezen warden. Onderstaande afbeelding is een 
deel van de prijstabel; hierin valt af te lezen dat voor een woning die 40 punten scoort per 1 
juli 2005 een maximaal redelijke huurprijs geldt van € 163,35. De volledige prijstabel is 
opgenomen in bijlage 2.2. 

Tabel 1. Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2005 

punt en bed rag punten be drag punten bedrag punten bed rag punten be drag 
40 163,35 82 335,64 124 523,94 166 712,22 208 900,51 

41 167,43 83 340,13 125 528,42 167 716, 71 209 905,00 

42 171,52 84 344,61 126 532,90 168 721, 19 210 909,48 

43 175,60 85 349,09 127 537,39 169 725,68 211 913,96 
44 179,67 86 353,58 128 541,87 170 730, 15 212 918,44 
45 183,76 87 358,06 129 546,35 171 734,65 213 922,93 
46 187,85 88 362,54 130 550,84 172 739, 12 214 927,41 

47 191 , 93 89 36 7,03 131 555,32 173 743,61 215 931,89 

48 196,02 90 371,51 132 559,8 174 748,08 216 936,38 

49 200, 10 91 375,99 133 564,29 175 752,58 217 940,86 
50 204, 18 92 380,48 134 568,77 176 757,05 218 945,34 
51 208,26 93 384, 96 135 573,25 177 761,54 219 949,83 
52 212,35 94 389,44 136 577,72 178 766,02 220 954,31 

53 216,43 95 393,93 137 582,22 179 770,51 221 958,79 

54 220,52 96 398,41 138 586,69 180 774,98 222 963,28 
55 224,60 97 402,89 139 591, 1 B 181 779,48 223 967,76 

56 228,69 98 407,37 140 595,66 182 783,95 224 972,24 
1:'7 'l?"J '7L 00 / . 11 OL 1/. 1 Lnn 1i:: 1 0') '700 l I . ')') I: O.,L "7'> 

Figuur 1: een dee/ van de prijstabel 
Bron: VROM, 2004 
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2.3 Bepaling van de maximaal redelijke huurprijs: een voorbeeld 

De hier gebru ikte voorbeeldwoning scoort volgens het woningwaarderingsstelsel 99 punten. 
Het betreft een bovenwoning, zonder lift, in Valkenswaard. Figuur 2 bevat een foto en 
plattegrond van de woning . 
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Figuur 2; foto en plattegrond van voorbeeldwoning te Valkenswaard 
Bron : Woningbelang, Valkenswaard 

De puntenscore van deze woning is als volgt opgebouwd: 
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Voorziening Aantal eenheden Punten 

Oppervlakte vertrekken 

Woonkamer 1 16,80 m 2 16,80 
Slaapkamer 1 8,50 m 2 8,50 
Keuken 5,80 m 2 5,80 
Douche/ badkamer 2,20 m 2 2,20 

Totaal groep 33,00 
Oppervlakte overige ruimte 

Berging 5,00 m 2 3,75 
Zolderruimte 15,00 m 2 11,25 
Geen vaste trap naar zolder -5,00 

Totaal groep 10,00 

Verwarming 

Aantal verwarmde vertrekken 4,00 8,00 
Individuele HR ketel 1,00 5,00 
Verwarmingselementen 1,00 1,00 
Warmwatervoorziening (corn bi) 1,00 1,00 

Totaal groep 15,00 

Warmte-isolatie 

Oppervlakte dubbelglas 5,00 m 2 2,00 
Dakisolatie 1,00 2,00 
Spouwisolatie 1,00 1,00 

Totaal groep 5,00 

Keuken 

Aanrecht lengte lm tot 2m 4,00 

Totaal groep 4,00 

Sanitair 

Toilet 1,00 3,00 
Wastafel 2,00 2,00 
Douche 1,00 4,00 

Totaal groep 9,00 
Woonvorm 

2e etage geen lilt 1,00 

Totaal groep 1,00 

Woonomgeving 

Totaal punten woonomgeving 22,00 

Totaal groep 22,00 

Totaal woning 99,00 
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2.4 Kritische kanttekeningen ten aanzien van de huidige methodiek 
Van verschillende zijden is er kritiek op de wijze waarop het stelsel nu functioneert. De 
volgende kritische kanttekeningen kunnen warden gemaakt1

: 

1. Het stelsel is op sommige punten lastig te volgen, waarbij bovendien niet alle criteria 
even veel zeggen over de kwaliteit van een woning. 

2. Ontwikkelingen in de bouw kunnen van invloed zijn op de woningkenmerken en daarmee 
op de huurprijs. In de puntenwaardering komt dit niet tot uitdrukking. De ontwikkelingen 
ten aanzien van duurzaam bouwen zijn hiervan een voorbeeld. 

3. Bewonersvoorkeuren spelen in het woningwaarderingsstelsel geen directe rol. 
4. Regionale marktverschillen en locatievoorkeuren komen in het woningwaarderingsstelsel 

niet tot uiting. 
5. De verhouding tussen objectieve woningkenmerken zoals de woninggrootte en 

subjectieve kenmerken zoals de woonomgeving is lastig vorm te geven. 

Deze punten van kritiek komen van zowel huurders als verhuurders. Op sommige punten is 
hierbij sprake van tegenstrijdige belangen. De overheid probeert deze belangen op elkaar af 
te stemmen, zonder daarbij een van beide partijen tekort te doen. Verbetering van het 
woningwaarderingsstelsel lijkt wenselijk. 
Het is de vraag of hierbij aan alle kritiekpunten tegemoet gekomen kan warden. Op 
voorhand kan gesteld warden dat het onmogelijk is een volledige afspiegeling van 
consumentenvoorkeuren te ontwikkelen. Uitgangspunt is dan oak dat wijziging van het 
woningwaarderingsstelsel ten minste op enkele van bovengenoemde punten een verbetering 
betekent, zonder te grate negatieve consequenties voor huurder of verhuurder. 

2.5 Resume 
In de Nederlandse huurwoningmarkt zijn de huurprijzen van woningen aan een maximum 
gebonden. Deze maximaal redelijke huurprijs wordt bepaald met behulp van een 
kwaliteitsmaatstaf: hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger de maximaal redelijke huurprijs. Van 
diverse zijden wordt op het stelsel kritiek geleverd. Verbetering lijkt dan oak wenselijk. De 
punten van kritiek komen echter uit diverse hoeken: de woningmarkt is een markt met 
tegenstrijdige belangen, waarin de overheid deze belangen op elkaar af probeert te 
stemmen. 
Voordat ingegaan wordt op verbeterpunten voor het woningwaarderingsstelsel wordt 
allereerst ingegaan op de vraag waarom de overheid deze afstemming tussen partijen moet 
organiseren. Feitelijk heeft de overheid de markt buiten spel gezet. Dit is zo alledaags dat 
vrijwel niemand hier vragen bij stelt, hoewel in Nederland geen enkele andere markt een 
dergelijke strenge vorm van regulering kent. Op nagenoeg alle markten vindt deze 
afstemming plaats door de werking van vraag en aanbod. Waarom de woningmarkt hierop 
een uitzondering vormt, en of deze uitzondering terecht is, is onderwerp van hoofdstuk 3. 

1 Mede gebaseerd op Herijking Woningwaarderingsstelsel, Directoraat Generaal van de Volkshuisvesting, 
Zoeterrneer, 1996 
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Hoofdstuk 3 Woningmarktregulering door de overheid 

3.1 Inleiding 
De vrije marktbenadering gaat er vanuit dat de markt zelf eerlijke prijzen tot stand brengt. 
Aan deze theorie zijn een aantal strikte voorwaarden verbonden waaraan in veel gevallen 
niet voldaan wordt. Door een aantal specifieke kenmerken van de woningmarkt is de vrije 
markttheorie oak hier niet zonder meer toepasbaar. Bovendien heeft de overheid een aantal 
maatschappelijke doelen die in de vrije markt niet of onvoldoende bereikt warden. 

3.2 De kracht van een vrije markt 

3.2.1 Marktwerking: vraag en aanbod 
Prijzen van goederen komen in principe tot stand op de vrije markt. Wanneer de prijs van 
een bepaald product hoog is, daalt de vraag. Tegelijkertijd maakt een hoge prijs het voor 
meer producenten rendabel om het product te gaan produceren. Verhoging van het aanbod 
leidt vervolgens tot verlaging van de prijs, enzovoorts. 

Andriessen en Heertje ( 1992) geven het volgende voorbeeld: "Stijgt bijvoorbeeld de prijs 
van roomboter, dan zullen sommige consumenten substitutiegoederen (margarine) gaan 
kopen en sommige producenten zullen meer gaan produceren. Omgekeerde reacties volgen 
bij een prijsdaling". 

Op deze manier ontstaat er altijd een prijsevenwicht waarbij de vraag gelijk is aan het 
aanbod. In bijlage 3.2.1 wordt deze theorie nader toegelicht. 

3.2.2 De kracht en kwetsbaarheid van een vrije woningmarkt 
De theorie van vrije marktwerking heeft voor de woningmarkt -en voor iedere andere 
markt- niets dan positieve zijden (Priemus, 2000): 

Vraag en aanbod komen altijd in evenwicht. Dit zorgt ervoor dat tekorten of 
overschotten niet voor komen. 
De vrije markt zorgt voor consumentensoevereiniteit. De voorkeur van vragers bepaalt 
de keuzes die zij maken. De bereidheid van consumenten om voor goederen een prijs te 
betalen, lokt aanbod uit. Dit aanbod richt zich op goederen die de consument wenst. 
Verspillingen van valuta of productiemiddelen komen op een vrije markt niet voor. 
Omdat het bij een hoge prijs voor meer concurrenten interessant is om eenzelfde 
product aan te gaan bieden wordt de prijs vanzelf weer omlaag gebracht: Bovenmatige 
winsten kunnen niet structureel voorkomen. Producenten proberen op hun beurt zo 
efficient mogelijk te produceren om zo een gunstiger concurrentiepositie te verkrijgen: 
verspilling van productiemiddelen komt dus niet voor . 

Hoewel de theorie dus voordelen oplevert voor zowel vragers als aanbieders, is zij in de 
praktijk erg kwetsbaar. De theorie gaat namelijk alleen op wanneer er sprake is van een 
markt met volkomen concurrentie; een situatie die in de praktijk nauwelijks voor komt. In 
een markt met volkomen concurrentie is sprake van: 

Een groat aantal vragers en een groat aantal aanbieders 
De aantallen zijn zo groat dat geen enkele vrager of aanbieder oak maar de minste 
invloed kan uitoefenen op het prijsvormingsproces; 
Verhandeling van een homogeen product 
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Alie producten die gekocht of verkocht warden zijn in de ogen van kopers en verkopers 
volkomen identiek en uitwisselbaar; 
Een doorzichtige markt 
Vragers en aanbieders hebben alle informatie; 
Vrije toetreding en uittreding 
Iedereen kan zonder enige belemmering als vrager of als aanbieder gaan optreden. 

Aan deze voorwaarden wordt nooit geheel voldaan. Delfgaauw (1969) stelt het volgende: 
"Het prijsmechanisme schept weliswaar orde, maar geen volmaakte orde." Wanneer echter 
in belangrijke mate niet aan deze voorwaarden voldaan is, wordt er gesproken van 
marktfalen. 

Oak op de woningmarkt is de vrije markt theorie niet zonder meer toepasbaar. De oorzaak 
hiervan is gelegen in een groat aantal bijzondere kenmerken van de woning. De hier 
genoemde kenmerken warden gezien als de kenmerken met de grootste invloed op de 
marktwerking. Priemus (1979, 1983a, 2000) heeft deze bijzondere kenmerken uitgebreid 
besproken, waarvan hier gebruik is gemaakt. 

3.3 Bijzondere kenmerken van de woning 
De bijzondere kenmerken staan alien in verband met de volgende hoofdkenmerken van de 
woning 2

: 

Woningen hebben een lange bestaansduur; 
Woningen zijn gebonden aan de grond waarop ze staan; 
Met de aanschaf van een woning is een grate investering ineens gemoeid . 

Een goede werking van de woningmarkt wordt sterk be'invloed door de combinatie van deze 
kenmerken. Het derde punt valt voor een belangrijk deel samen met de eerste twee punten . 
Aan deze eerste twee punten wordt in de volgende paragrafen meer aandacht besteed. 

Lange bestaansduur van woningen 
Wanneer gekeken wordt naar de bestaansduur van woningen blijkt dat de tijd tussen 
ontwikkeling en sloop van een woning groat is. 22% van de Nederlandse woningvoorraad 
stamt uit de periode voor 1945, 12% uit de periode 1945-1959 (VROM, 2004a) . Dat 
woningen Jang mee gaan heeft een aantal gevolgen voor de woningmarkt: 

De woningmarkt is een voorraadmarkt; 
In verhouding tot de totale woningvoorraad, is het aantal woningen dat jaarlijks 
toegevoegd wordt, slechts klein. Als gevolg hiervan past de vraag zich slechts langzaam 
aan de veranderende vraag aan. 
De woningvoorraad is heterogeen; 
Doordat woningen relatief lang meegaan, concurreren woningen uit verschillende 
bouwperioden met elkaar. Doordat door de jaren heen de bouwkosten en 
kwaliteitsstandaarden wisselden kunnen de verschillen in oorspronkelijke bouwkosten 
aanzienlijk verschillen tussen woningen. Bovendien maakt de locatie en al wat daarmee 
samenhangt iedere woning tot een uniek object. 
Doordat de woningvoorraad heterogeen is, is het lastig woningen met elkaar te 
vergelijken. Deze heterogeniteit zorgt bovendien voor een indeling in submarkten. Op 
deze submarkten kunnen tekorten en overschotten naast elkaar bestaan. 

2 Priemus noemt nag een ander kenmerk dat van belang is voor het functioneren van de woningmarkt. In dit onderzoek word! dit niet 
gezien als een kenmerk van de woningmarkt maar als een sociaal-economische reden op basis waarvan overheidsregulering 
gerechtvaardigd word!. Dit komt in paragraaf 3.4 aan de orde. 
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De woningmarkt heeft specifieke financieringsconstructies nodig; 
De lange bestaansduur van de woning veroorzaakt een langdurig kapitaalbeslag, 
waardoor andere investeringen vaak aantrekkelijker zijn. Bewoners zelf kunnen 
bovendien vaak het benodigde bedrag niet in eens opbrengen. Voor de ontwikkeling en 
aankoop van woningen zijn dan ook vaak financiele constructies nodig, zoals 
hypotheken . 
De woningmarkt wordt gekenmerkt door bimodaliteit. 
De lange bestaansduur maakt de woning bijzonder geschikt om eigendom en gebruik te 
splitsen. De woningmarkt valt hiermee uiteen in een markt voor koopwoningen waarbij 
de bewoner zelf het financieringsrisico draagt en een markt voor huurwoningen waarin 
een ander dan de bewoner het financieringsrisico draagt. 
De splitsing van de woningmarkt in huur en koop vergroot het gebrek aan transparantie 
in de woningmarkt. Dit wordt nog versterkt doordat de huurwoningmarkt verder 
onderverdeeld kan worden in commerciele en niet-commerciele verhuurders. De 
prijsvorming verloopt op de huur- en koopmarkt vrij zelfstandig. Bovendien is de 
beweeglijkheid op de huurwoningmarkt groter dan op de markt van koopwoningen. Ten 
slotte hebben maatregelen in de ene sector vaak invloed op de andere. Een voorbeeld 
hiervan is de invloed van de hypotheekrenteaftrek. Door invoering van de 
hypotheekrenteaftrek werd een koopwoning voor meer hu ishoudens bereikbaar. Als 
gevolg hiervan nam de vraag naar huurwoningen af. 

Fixatie aan de plaats 
De langdurige fixatie van een woning aan de plaats heeft een aantal consequenties: de 
aantrekkelijkheid (en waarde) van de ene woning kan be'lnvloed worden door andere 
woningen in de buurt . Daarnaast kan een woning niet los van de infrastructuur worden 
gezien. Veelal bepaalt de plaats waar de kostwinner(s) werkt/ werken de keuze voor een 
locatie. Een verhuizing is bovendien niet zonder kosten. Deze elementen beperken de 
mobiliteit van de vragers. 

De verbondenheid van de woning met de grond in combinatie met de beperkte mobiliteit van 
de vragers leidt tot segmentatie van de woningmarkt. Dit verzwakt de concurrentie tussen 
aanbieders, waardoor deze invloed kunnen uitoefenen op de prijsvorming . Deze invloed 
wordt verder versterkt doordat vragers niet of nauwelijks georganiseerd zijn. 

3.4 Overheidsingrijpen op de woningmarkt 
Door de specifieke kenmerken van de woning heeft de woningmarkt instituties nodig . De 
overheid heeft echter meerdere redenen om in te grijpen op de won ingmarkt. Omdat de 
overheid goede huisvesting voor iedereen wil garanderen zet de overheid zich hier voor 
actief in, door in te grijpen op de woningmarkt3

. De belangrijkste motieven voor de overheid 
om in te grijpen in de woningmarkt (SER, 2000): 
1. Het allocatiemotief : 
Het be'lnvloeden van de allocatie is voornamelijk gebaseerd op de volgende drie 
overwegingen: 

De 'merit good'-gedachte; 
Het merit good-principe gaat ervan uit dat burgers het belang van goed wonen 
onderschatten . Vanuit die gedachte moet goed wonen met kracht worden 
gestimuleerd . Mede door de veronderstelling dat burgers het belang van goed wonen 
onderschatten is het de vraag of dit nog wel speelt. De investeringen die burgers 

3 Dal goede huisvesting zorg voor de overheid is, is ook vastgelegd in de Nederlandse grondwet 
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doen in de aanleg van bijvoorbeeld hun tuin of de inrichting van hun woning spreken 
deze gedachte zelfs tegen. 
Bij wonen zijn externe effecten in het geding; 
Hierbij kan onderscheid warden gemaakt in enerzijds positieve en anderzijds 
negatieve externe effecten. Positieve externe effecten hebben zowel voor het individu 
als de maatschappij voordelen. Negatieve externe effecten hebben voor zowel het 
individu als de maatschappij enkel nadelen. Dat deze externe effecten een rol spelen 
in de maatschappij is evident, onduidelijk is hoe groat deze invloed is. 
Ontwikkelingsgedachte; 
Vanwege de lange levensduur moeten woningen, wat kwaliteit aangaat, op de 
(inkomens- )groei gebouwd warden. Hoewel dit in beginsel een verstandige gedachte 
is, is dit motief door de overheid in de jaren negentig losgelaten . Voor wat betreft 
subsidiering is het loslaten van de ontwikkelingsgedachte terecht (SER, 1989). 

2. Herverdelingsmotief 
Nederland kent een groat aanta l vragers met een bescheiden inkomen. Door toepassing 
van herverdeling zijn goede woningen oak voor lagere inkomensgroepen bereikbaar. 

3. Stabilisatiemotief; 
Door de specifieke kenmerken van de woningmarkt besproken in paragraaf 3. 3 treden er 
slechts met vertragingen veranderingen in de hoeveelheden op. Dit wordt veroorzaakt 
doordat het bouwen van een nieuwe woning tijd kost. Het gevolg hiervan is dat 
aanpassingen aan de aanbodzijde vooral via de prijzen verloopt. Hierdoor bestaat het 
risico van excessieve prijsstijgingen. 

De voordelen van overheidsregulering liggen dus besloten in het feit dat de overheid 
hiermee de woonconsumptie kan sturen om zo consumenten te beschermen tegen 
ongewenste invloeden van marktwerking (stabilisering van de woningmarkt), herverdeling te 
bewerkstell igen en doelen te bereiken die zowel voor de consument als voor de 
maatschappij voordeel bieden . De overheid heeft op basis van het voorgaande dus zelfs in 
een goed functionerende markt redenen voor overheidsregulering, omdat de overheid 
maatschappelijke doelen nastreeft die in de vrije markt niet bereikt warden. 

Een van de vele middelen die de overheid heeft om sturing te geven aan de woningmarkt is 
het middel van huurprijsregulering . Huurprijsregulering kan in diverse gedaantes toegepast 
warden, waarvan het huidige woningwaarderingsstelsel er een is. De grate hoeveelheid 
negatieve effecten maken huurprijsregulering -ongeacht de vorm- tot een omstreden 
instrument. 

3.5 Huurprijsregulering: een omstreden overheidsinstrument 
Al in 1929 uitte Hayek kritiek op huurprijsbeheersing (Priemus, 1983b). In latere tijden hield 
kritiek op deze vorm van overheidsingrijpen in de prijsvorming niet op. 

Wanneer de overheid ingrijpt in de prijsvorming liggen de feitelijke huurprijzen onder de 
marktprijzen. Huurders ontvangen hierdoor als het ware een impliciete subsidie 
(Hilverink, 2004). 

26 



De Nederlandse woningmarkt en de rol van het woningwaarderingsstelsel 

Markthuur 

Feitelijke 
huur 

Aanbod 

Vraag 

Figuur 3 Schematische weergave van huurniveaus bij een vrije markt en een gereguleerde markt 
Bron: Hilverink (2004) 

In bovenstaande figuur is vraag en aanbod op de woningmarkt schematisch weergegeven. 
Daarbij is uitgegaan van een feitelijk huurniveau dat onder markthuurniveau ligt in 
combinatie met een situatie waarin de vraag het aanbod overtrelt. 

Het verschil tussen markthuur en feitelijke huren, de impliciete subsidies, is gearceerd. Door 
deze overheidsregulering ontstaat er een inefficiente marktsituatie. De effecten van 
huurprijsregulering blijven beperkt wanneer ze slechts op kleine schaal worden toegepast 
(Hilverink, 2004). Wanneer deze impliciete subsidies enkel bij de primaire doelgroep van het 
volkshuisvestingsbeleid terechtkwamen kan dit als een aanvulling op de individuele 
huursubsidie worden gezien. In de huidige Nederlandse huurwoningmarkt valt het 
merendeel van de huurwoningen onder dit regime, waardoor de effecten relatief groot zijn. 

Priemus (1983b) en Hilverink (2004) hebben een aantal kritiekpunten op rij gezet, waarbij 
onderscheid gemaakt kan worden naar consequenties aan de vraagzijde en consequenties 
aan de aanbodzijde. 

3.5.1 Consequenties aan de vraagzijde 
Aan de vraagzijde van de woningmarkt leidt huurprijsregulering tot de volgende 
consequenties: 

1. Er vindt onbedoeld herverdeling plaats tussen huurders onderling en tussen huurders 
en woningzoekenden. 

2. Er vindt onbedoeld herverdeling plaats tussen huurders en bewoner-eigenaars. 
3. De vraag naar woonruimte neemt toe waardoor er verspilling plaatsvindt en ruimte 

oneconomisch gebruikt wordt. 
4. Er treedt gewenning op: consumenten gaan wennen aan lage huurprijzen. 

Consumenten besparen op woonlasten en besteden dit aan goederen buiten de 
volkshuisvesting. 

5. De verhuismobiliteit van consumenten neemt af. Wanneer huurders verhuizen raken 
zij vaak de impliciete subsidie kwijt. Een verhuizing betekent in dat opzicht vaak een 
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verhoging van de woonlasten. Dit zorgt er voor dat een huurder minder snel overgaat 
tot het opheffen van de verschillen tussen woonwensen en feitelijke woonsituatie. 

6. Een afname van de verhuismobiliteit heeft gevolgen voor beweging op de 
arbeidsmarkt. Consumenten wonen namelijk bij voorkeur in de nabijheid van hun 
werk. Door de lange wachtlijsten voor huurwoningen -vooral in grote steden- vinden 
veel huishoudens in een andere stad geen vergelijkbare huurwoning tegen een 
vergelijkbare huurprijs. Verhuizen, voor bijvoorbeeld een baan, is hierdoor lastig en 
onaantrekkelijk. 

3.5.2 Consequenties aan de aanbodzijde 
Huurprijsbeheersing in de woningmarkt zorgt ervoor dat verhuurders minder huur 
ontvangen dan in een vrije marktsituatie4

• Dit heeft een aantal consequenties: 
1. Tussen huurders en verhuurders vindt er een (bedoelde) herverdeling van welvaart 

plaats. 
2. Huurprijsbeheersing neemt de signaalfunctie van hoge winsten weg. In de vrije markt 

nodigt hoge winst uit tot productie. Door het wegnemen van deze signaalfunctie 
blijven reacties van producenten uit. 

3. Vrije transactieprijzen in combinatie met gereguleerde huurprijzen leiden tot 
verwaarlozing van onderhoud. Door verwaarlozing van onderhoud raken woningen 
eerder in verval. 

4. Door de beide vorige punten wordt kapitaal aan de volkshuisvesting onttrokken. Op 
langere termijn leidt dit tot 'abandonment' en versnelde sloop. Zolang de vraag groot 
blijft hoeven verhuurders niet te vrezen voor een verminderde verhuurbaarheid, zelfs 
niet van minder aantrekkelijke woningen. In de loop der jaren is hierdoor een aantal 
zwakke punten in de Nederlandse huurwoningvoorraad ontstaan. De 
huurwoningvoorraad in Nederland bestaat overwegend uit gedateerde, relatief kleine 
woningtypen van ongeveer eenzelfde leeftijd. 

5. Investeren in de gereguleerde sector wordt onaantrekkelijk. Wanneer het te 
onaantrekkelijk wordt, zullen investeringen zelfs uitblijven. Vooral institutionele 
woningbeleggers investeren hierdoor maar op beperkte schaal in de 
huurwoningmarkt. De overstap van de gereguleerde sector naar sectoren die geen 
huurprijsregulering kennen, is aantrekkelijk. 

6. De combinatie van transactieprijzen die op een vrije markt tot stand komen en 
huurprijzen die op een gereguleerde markt tot stand komen leidt tot verkoop van 
huurwoningen. Het aantal huurwoningen wordt hierdoor kleiner. 

7. Wanneer particuliere verhuurders de gereguleerde sector verlaten moet de overheid 
zich steeds nadrukkelijker inzetten om in de behoefte aan huurwoningen te voorzien . 
Bovendien vertrekken fatsoenlijke verhuurders het eerst, malafide verhuurders 
blijven het langst in de markt. 

8. Huurprijsbeheersing maakt het aantrekkelijk woningen onder te verhuren tegen 
markthuur. In contracten wordt dit meestal uitdrukkelijk verboden, maar desondanks 
leidt dit tot situaties van onderhuur waarbij verhuurders in sommige gevallen zelfs 
sleutelgelden of overnamekosten en dergelijke in rekening brengen. 

9. Huurprijsbeheersing leidt tot 'kunstmatige' schaarste. Hierdoor ontstaan wachtrijen 
en bestaat het risico van huurderselectie. Op de huurwoningmarkt vertaalt dit zich 
naar wachtlijsten die in sommige steden oplopen tot 8 jaar of langer. Voor velen 
roept dit het beeld op van de Oost-Europese aanbodeconomie van weleer; Veel 

4 Ervan uit gaande dat huurprijzen niet beheerst warden op een niveau dat hoger ligt dan de markthuur; 
huurprijsbeheersing is dan immers overbodig. 
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Amsterdammers wachten even lang op een huurwoning als Oost-Duitsers destijds op 
hun Trabant5

. 

3.6 Afschaffen van huurprijsregulering? 
Uit paragraaf 3.5 blijkt dat huurprijsregulering terecht een omstreden instrument is. 
Huurprijsregulering heeft sterk negatieve consequenties op de woningmarkt die de efficientie 
van de woningmarkt niet ten goede komen. Afschaffing van huurprijsregulering is echter 
niet zonder gevolgen: 

Grater huursubsidiebeslag; 
Bij gelijkblijvende huursubsidieregeling neemt het aantal huishoudens dat beroep doet 
op de huursubsidieregeling toe. Bovendien neemt het huursubsidiebedrag per 
huishouden toe . 
Risico van ruimtelijke segregatie 
Wanneer huishoudens met hoge inkomens een goedkope woning verlaten voor een 
huurwoning die beter aansluit bij hun inkomen bestaat het risico op vorm ing van 
inkomenswijken. 
De armoedeval wordt vergroot. 

Daarnaast speelt nog dat politieke partijen niet gemakkelijk de noodzaak van 
huurverhogingen onder de aandacht brengen bij hun kiezers. 
Huurprijsregulering heeft dus banden met de economie en de politiek waardoor wijzigingen 
ten aanzien van huurprijsregulering veel voeten in de aarde heeft . 

3.7 Resume 
De vrije markt zorgt voor afstemming van vraag en aanbod. In de vrije markt regelen vraag 
en aanbod zichzelf af tot een prijsniveau waarbij de vraag gelijk is aan het aanbod. Hoewel 
de theorie van vrije marktwerking efficient en doeltreffend is, is de theorie ook kwetsbaar 
doordat aan een aantal specifieke voorwaarden voldaan moet zijn. In veel gevallen wordt 
aan deze voorwaarden niet voldaan. De woningmarkt kent een aantal specifieke kenmerken 
waardoor de theorie van vrije marktwerking ook hier niet zonder meer toepasbaar is. Als 
gevolg hiervan heeft de woningmarkt een zekere vorm van sturing nodig. Omdat de 
overheid veel belang hecht aan goed wonen verzorgt zij deze sturing. Een van de middelen 
die hiertoe voorhanden is, is het middel van huurprijsregulering. Het aantal negatieve 
consequenties van huurprijsregulering is echter groat, waardoor de vraag gesteld dient te 
warden of de kosten opwegen tegen de baten. Huurprijsregulering staat echter niet op zich, 
waardoor afschaffing van huurprijsregulering niet zonder consequenties is. Uitblijven van 
verzet tegen voorstellen van afschaffing is dan ook ondenkbaar. Sinds de invoering van 
huurprijsregulering is er dan ook vooral sprake geweest van aanpassing van de systematiek 
van huurprijsregulering. In dat licht kan ook de introductie van het 
woningwaarderingsstelsel warden gezien. In hoofdstuk 4 wordt hierop nader ingegaan . 

5 Ruimer huurbe/eid hard nodig, Cobouw, februari 2005 
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Hoofdstuk 4 Nederlandse woningmarkt en 
huurprijsregulering 

Huurprijsregulering vormt een onlosmakelijk onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid in 
Nederland. Van der Schaar (1987) heeft het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid zeer 
uitgebreid beschreven, waarin uiteraard ook de nodige aandacht wordt besteed aan 
huurprijsregulering. Hiervan is gebruik gemaakt voor beschrijving van de geschiedenis van 
huurprijsbeheersing in Nederland. 

4.1 Periode WO I tot introductie woningwaarderingsstelsel 

4.1.lWOI 
Hoewel de mogelijkheid voor overheidsregulering al in de woningwet van 1901 werd 
vastgelegd, werd het pas tijdens WO I daadwerkelijk ingezet. In 1916 werden de huren 
bevroren. Bovendien konden zittende bewoners vanaf dat moment rekenen op 
huurbescherming. Na de oorlog werd zo spoedig mogelijk teruggekeerd naar een vrije 
markt. De huurprijsbevriezing verdween in 1921; de overige huurmaatregelen werden in 
1927 definitief afgeschaft. 

4.1.2 Huurprijsbevriezing ten tijde van WO II 
WO II zorgde ervoor dat huurprijsregulering weer van stal gehaald werd. De huurprijzen 
werden in de Tweede Wereldoorlog opnieuw bevroren. Het huurniveau werd vastgezet op 
het niveau van 1940. Deze keer echter zou huurprijsbeheersing niet direct na de oorlog 
afgeschaft worden, zoals ten tijde van WO I het geval was. De huurprijsbeheersing zou een 
veel langer leven kennen: hoewel er het nodige veranderd is in de wijze waarop huren 
gereguleerd worden is de huurprijsbeheersing tot op heden nooit volledig ongedaan 
gemaakt. 

Na WO II waren de kostenstijgingen groot. Om de bouwkosten te kunnen dekken, zouden de 
huren aanzienlijk moeten stijgen. De overheid was van mening dat de huurder niet volledig 
op mocht draaien voor deze bouwkostenstijgingen. Met de huurprijsbevriezing zorgde de 
overheid ervoor dat deze kostenstijgingen niet volledig in de huur doorberekend werden. 
Omdat de overheid ervan uitging dat de stijging van de bouwprijzen tijdelijk was en deze 
prijzen na verloop van tijd weer op normaal niveau zouden komen, bleef de 
huurprijsregulering een tijdelijke maatregel. 

Door de beheersing van huurprijzen kwamen de vraagprijzen van nieuwbouwwoningen 
onder de kostprijs te liggen. Investeren in de nieuwbouw werd hierdoor zeer 
onaantrekkelijk. De overheid zette op grote schaal subsidies in om vooral de bouwproductie 
op gang te houden. 

4.1.3 Periode WO II tot jaren '70 
Op zeker moment was het voor nagenoeg alle betrokkenen duidelijk dat het huurbeleid 
aangepast moest worden. Toch duurde het nog enige tijd voordat er daadwerkelijk 
veranderingen doorgevoerd werden. Pas in 1951 werden huurverhogingen doorgevoerd. Het 
effect hiervan was echter beperkt omdat de overheid volledig bepaalde hoe de huurprijzen 
zich ontwikkelden. De overheid paste hiervoor zogenaamde huurrondes toe, waarmee zij 
voorschriften gaf voor de verplichte huurverhogingen. 
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De verschillen tussen kostprijshuren van nieuwbouw en van bestaande bouw bleven echter 
groot. Objectsubsidies moesten steeds vaker en op grotere schaal ingezet worden om dit gat 
te dichten . 
Om te voorkomen dat objectsubsidiering zou leiden tot een verhoging van de prijs of de 
kwaliteit moesten er bovendien aanvullende kaders gesteld worden: prijsbeheersing op de 
bouwmarkt, woonruimteverdeling en beheersing van de kwaliteitsontwikkeling. Deze kaders 
staan ook wel bekend als beleidssatellieten. 
Op deze manier veroorzaakte de prijsregulering als het ware een kettingreactie: Het 
ingrijpen in de marktwerking op een punt maakte al snel ingrijpen op andere fronten 
noodzakelijk. (Fleurke en de Vries, 1999) 

Aanzet naar minder overheidsbemoeienis 
De drang om het huurbeleid grondig te herzien bleef bij enkele politici aanwezig. Vanaf circa 
1960 leeft de discussie weer op. Steeds meer betrokkenen waren van mening dat 
huurprijsregulering enkel tijdelijk mocht zijn en beperkt moest blijven tot noodsituaties of 
buitengewone marktomstandigheden. Toenmalige ministers Schut en Udink probeerden aan 
het eind van de jaren zestig om de toenemende overheidsbemoeienis te stoppen. 
Liberalisatie was het uitgangspunt en op den duur zou dit in hun visie zelfs leiden tot 
afschaffing van alle beleidssatellieten (Fleurke en de Vries, 1999). Om ook de laagste 
inkomensgroepen voldoende goede huisvestingsmogelijkheden te bieden stelden zij voor op 
beperkte schaal subjectsubsidiering in te zetten. 

Deze plannen zijn nooit volledig tot uitvoer gebracht. De liberalisatie werd teruggedraaid. 
Harmonisatie werd wel ingezet, maar veel gematigder dan Udink voor ogen stond. Ook werd 
het plan voor individuele huursubsidie ingevoerd, afschaf van objectsubsidiering ging echter 
niet door. 

Wederom werd er dus gepleit voor het afschaffen van huurprijsregulering en het 
verminderen van overheidsbemoeienis, maar wederom werden deze plannen al snel 
teruggedraaid. Een van de argumenten voor de politiek om de liberaliseringplannen terug te 
draaien was de 'merit good-gedachte'6 . 

Dynamische kostprijshuur 
In deze zelfde periode introduceerde Floor (1971) een andere wijze van berekening van de 
huurprijs: de dynamische kostprijshuur. Deze methode ging evengoed uit van de kostprijs 
van een woning maar hanteerde andere uitgangspunten: de dynamische kostprijsberekening 
werd gebaseerd op leningen volgens oplopende annu.lteiten, in plaats van gelijkblijvende. 
Floor zag deze methode als de enige juiste manier om huurprijzen vast te stellen, omdat de 
marktprijs in een evenwichtssituatie en in een markt met volledige concurrentie vanzelf zou 
neerkomen op de dynamische kostprijs. 

4.2 Introductie van een puntensysteem 

4.2.1 Een eerste aanzet tot een puntensysteem 
Rond 1970 was er opnieuw discussie: objectsubsidies werden steeds hoger en werden 
steeds vaker toegepast. Dit zorgde in de politiek voor ontevredenheid met het huurbeleid. 
Deze ontevredenheid leidt vervolgens tot wetswijzigingen die harmonisering verplicht 
stellen. Het probleem van de kloof tussen huurprijzen in de voorraad en die van nieuwbouw 
is hierdoor echter niet minder groot. Om dit probleem volledig op te lossen wordt een 

6 In 3.4 kwam al aan de orde dat deze gedachte inmiddels niet veel steun meer krijgt 
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methode gezocht die de huurprijsbepaling niet direct baseert op kosten. Vanuit die gedachte 
worden in deze periode de eerste stappen gezet naar de invoering van het 
woningwaarderingsstelsel. In plaats van kosten gaat nu kwaliteit een rol spelen bij de 
huurprijsbepaling. Het idee wordt ingevoerd op basis van een proefproject in Roermond en is 
gebaseerd op het idee dat de woning een bundel van verschillende attributen is. Vanuit deze 
redenering kan een woning, per tijdseenheid, Xk woondiensten leveren, waarbij dit niveau 
afhankelijk is van een aantal woningkenmerken (Robinson, 1979). Elk van deze kenmerken 
levert een bijdrage aan de totale waarde van de woning. Deze waarde wordt uitgedrukt in 
punten, waarbij de overheid aan het puntentotaal een huurprijs verbindt. In 1973 wordt het 
stelsel, na een aantal proefprojecten, verplicht gesteld voor corporaties en gemeenten. Bij 
invoering van het stelsel wordt de puntenscore voornamelijk afgestemd op de kostenopbouw 
van een woning. In de politiek werden nog steeds dezelfde vrezen gevreesd: enkele politici 
waren bang voor de effecten van de harmonisatie, anderen vreesden grote huurstijgingen. 

4.2.2 Wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel 
Na de invoering van het woningwaarderingssysteem werden enkele w1Jz1g1ngen 
doorgevoerd . In 1977 werd de werking van het stelsel tegen het licht gehouden. Op basis 
hiervan werd het stelsel aangepast om een betere aansluiting te krijgen van de normhuren 
aan de voorraad. Er werd onder andere een zwaarder gewicht toegekend in de totale 
puntenwaardering voor de woninguitrusting, vooral voor het sanitair en de keuken. Verder 
werden de punten voor verwarming verhoogd en werd de degressie in de prijs per punt 
verruild voor een progressie. Hiermee werd voor oudere woningen het normhuurniveau 
verlaagd, voor kwalitatief betere woningen betekende dit een verhoging . 
In eerste instantie was het stelsel alleen van toepassing op woningen van na 1930, al snel 
wordt deze beperking afgeschaft en wordt het verplicht voor de hele huurwoningvoorraad. 
In de beginfase werden alleen punten toegekend voor oppervlakte en voorzieningen. Later 
komen daar ook de onderdelen woonvorm en veroudering bij. Er worden aanbevelingen 
gedaan om tot een uniforme waardering van de woonomgeving te komen. Bovendien wordt 
er een puntenaftrek voor extreem slechte omgevingskwaliteiten toegevoegd. Later worden 
daar nog extra punten voor woningisolatie en een verandering van de verouderingsfactor 
aan toegevoegd. 

Naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar het huurbeleid ontstaat er begin jaren 
tachtig opnieuw discussie over de huurprijsbeheersing. Dit keer draaide de discussie vooral 
om een andere manier van woningwaardering en huuraanpassing. In 1986 werd een 
gewijzigd harmonisatiestelsel van kracht. Hiertoe behoorde ook een nieuw puntenstelsel. 
Het puntenstelsel zoals dat voor 1986 gold is opgenomen in bijlage 4. 2. 

4.2.3 Vernieuwd woningwaarderingsstelsel 
Gelijktijdig met de invoering van het vernieuwde woningwaarderingsstelsel, worden de 
kwaliteitsklassen afgeschaft. De minimaal en maximaal redelijke huurniveaus werden tot 
dan toe per kwaliteitsklasse vastgesteld. Het hanteren van deze kwaliteitsklassen had tot 
gevolg dat een kwaliteitspunt meer of minder van grote invloed kon zijn op de redelijk 
geachte huurprijs. In plaats van kwaliteitsklassen wordt daarom een zogenaamde glijdende 
schaal ingevoerd. De glijdende schaal schrijft simpelweg een redelijke prijs per punt voor 
waardoor de problemen met de klassengrenzen tot het verleden behoren. 

Verder worden er aanpassingen doorgevoerd om de belangrijkste kritiekpunten teniet te 
doen: 

1. de puntenwaardering sluit onvoldoende aan bij de kostenopbouw van een nieuwe 
woningwetwoning. Voor oppervlakte worden te weinig punten gegeven en voor 
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voorzieningen zoals bad, douche, wastafels, verwarming en isolatie juist teveel. 
Bij veel nieuwbouwwoningen wordt bovendien harmonisatie nodig. Bij het 
woningontwerp dient al met de puntenwaardering rekening te warden gehouden. 
Het stelsel lokt uit tot 'puntenjagen': er wordt ge·lnvesteerd in extra voorzieningen 
met relatief veel punten. In reactie op deze kritiek wordt de 
waarderingsgrondslag aangepast. Verder wordt de puntenwaardering 
vereenvoudigd: Vertrekken krijgen voortaan 1 punt per vierkante meter, overige 
oppervlakten 3/4 punt per vierkante meter. De maximale verauderingsaftrek wordt 
tegelijkertijd verhoogd om te grate consequenties voor oudere, relatief grate 
woningen te voorkomen. De kwaliteitsbijtelling, enkel geldig voor keuken en 
sanitair, wordt strakker vastgelegd. Uitgangspunt hierbij warden de 
oorspron kel ij ke i nvesteri ngskosten. 

2. het puntenstelsel kent teveel subjectieve elementen. De waardering van extra 
kwaliteit, van de verauderingsfactor, van de ligging en woonomgeving laten veel 
ru imte voor interpretatie, zowel voor de huurder als de verhuurder en 
huurcommissie. Gevolg is dat er regelmatig conflicten ontstaan over de wijze 
waarap de waardering tot stand komt. Dit prableem wordt aangepakt door het 
verplicht stellen van puntenboeken. Huurcommissies leggen in deze 
puntenboeken de omgevingswaardering vast die zij doorgaans als redelijk 
ervaren. 

3. De onderhoudstoestand wordt niet gewaardeerd. Gevolg hiervan is dat de 
huurder ernstige gebreken niet kan compenseren. Hieraan wordt tegemoet 
gekomen door de nulpunten te wijzigen. De bouwtechnische staat krijgt hierdoor 
meer invloed op de huur(aanpassing). De nulpunten vallen uiteen in absolute en 
relatieve nulpunten: De absolute nulpunten hebben betrekking op gebreken die 
de veiligheid en de gezondheid betreffen. De relatieve nulpunten zijn gericht op 
groat onderhoud. 

Uit punt 1 blijkt wel dat kwaliteit weliswaar de basis vormde maar dat de stichtingskosten 
van de woning niet uit het oog verloren werden. 

4.2.4 Het huidige woningwaarderingsstelsel 
Al deze aanpassingen hebben geleid tot de huidige vorm en invulling van het 
woningwaarderingsstelsel, zoals beschreven in hoofdstuk 1. Nag altijd beoogt het 
woningwaarderingsstelsel de kwaliteit van een zelfstandige woning 7 in punten uit te 
drukken. 

4.3 Invoering woningwaarderingsstelsel tot heden 

4.3.1 Volkshuisvesting in de jaren negentig; verandering van koers 

Ondanks het feit dat huurprijzen nu tot stand komen op basis van een zekere mengvorm 
van overheidsregulering en beperkte vrije marktwerking blijven de kritiekpunten die gelden 
voor huurprijsbeheersing onverminderd van kracht. De werking van de gereguleerde 
woningmarkt laat bovendien nag altijd te wensen over. De woningnood is weliswaar 
gratendeels opgelost maar de inzet van overheidsmiddelen is nag altijd nodig om de 
woningproductie op gang te blijven houden. Oak de politiek onderkent dit prableem; er 
warden plannen gemaakt om verdere stappen te zetten richting deregulering van de 

7 Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegang, welke de bewoner kan bewonen zonder afhankelijk te zijn van 
wezenlijke voorzieningen buiten zijn eigen woning 
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woningmarkt . De nota 'volkshuisvesting in de jaren negentig; van bouwen naar wonen ' 
(VROM, 1989) van minister Heerma luidt deze ontwikkeling in 1989 in. 

Heerma zette met deze nota een andere koers in voor de volkshuisvesting, waarbij ook 
(bestuurlijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden aanzienlijke veranderingen moesten 
ondergaan. Heerma stelde een overheid voor die terug moest gaan van een sturende rol 
naar een ordenende rol. 

Belangrijke ontwikkelingen die hier uit voortvloeien zijn: 
Invoering van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Aanpassing van de kaders 
waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van woningcorporaties werden 
vastgelegd in het BBSH. Sociale verhuurders zijn samen de graotste verhurende partij in 
Nederland waardoor dit grate invloed heeft op de totale huurwoningmarkt. 
Aanpassing van de wetgeving rand huurprijzen en huurverhogingen; 
Inzetten van de brutering. 

4.3.2 Invoering van het BBSH 
In 1993 warden de gewijzigde bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd. Deze 
waren voorheen vastgelegd in het BTIV. Het BTIV werd vervangen door het Besluit Beheer 
Sociale Huursector (BBSH). Het BBSH biedt corporaties meer vrijheid van handelen 
waardoor corporaties hun eigen beleid uit kunnen stippelen. Enige beperking van deze 
vrijheid is een overheidskader met richtlijnen. In deze richtlijnen is het wenselijk geachte 
gedrag van sociale verhuurders vastgelegd (Kersloot, 1999). Een zeer belangrijke 
verplichting is dat toegelaten instellingen verplicht zijn om eventuele winsten in de 
volkshuisvesting te investeren. Sinds de invoering van het BBSH is het aantal 
verantwoordelijkheidsvelden tot tweemaal toe uitgebreid. De huidige 
verantwoordelijkheidsvelden zijn (VROM, 2002a): 

Zorgdragen voor de kwaliteit van woningen; 
Met voorrang huisvesten van de primaire doelgraep van het volkshuisvestingsbeleid; 
Betrekken van bewoners bij het beleid en beheer; 
Waarborgen van de financiele continu·lteit van de corporatie; 
Bijdragen aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de woningen gelegen zijn; 
Bijdragen aan het volgens redelijke wensen tot stand brengen van huisvesting voor 
ouderen, gehandicapten en personen die behoefte hebben aan zorg of begeleiding. 

4.3.3 Wijzigingen in wetgeving rond huurprijzen en huurverhoging 
In de huurprijswetgeving vinden de volgende wijzigingen plaats: 

Er wordt enkel nog een maximale huurverhoging per jaar gehanteerd voor elke woning 
tot een huur van fl 1149,- per maand (de toen geldende huursubsidiegrens). Bij mutatie 
mag de verhuurder de huur optrekken; 
De huurprijzenwet geldt in principe niet voor woningen boven genoemde grens. Deze 
woningen zijn geliberaliseerd. Dit betekent niet dat een huurder geen bescherming 
geniet: Ook in het geliberaliseerde deel van de woningmarkt mag de huurprijs bij een 
zittende huurder maar een maal per jaar warden verhoogd. Bovendien heeft een 
verhuurder niet het recht om een huurder uit te zetten op basis van een huurgeschil.; 
Huurcommissies warden aangesteld om uitspraak te doen in geval van huurgeschillen. 
Dit geldt zowel voor huurgeschillen in het gereguleerde als in het geliberaliseerde deel; 
Voor bepaling van de maximaal redelijke huur en voor een extra huurverhoging vormt 
het woningwaarderingsstelsel de basis; 
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Invoering huursombenadering: Met de invoering van de huursombenadering krijgen 
corporaties de mogelijkheid om zelf de huurverhoging te bepalen, waarbij deze vrijheid 
door overheidskaders ingeperkt wordt. Een verhuurder mag een lagere huurverhoging 
voorstellen dan de maximale huurverhoging, zolang de som van alle huren (de 
'huursom') bij een verhuurder maar voldoet aan het door de overheid gestelde minimum 
percentage . Een lagere huursomstijging mag enkel met toestemming van de 
Rijksoverheid. Daarnaast vereist de rijksoverheid dat de verhuurder onderhandelt met de 
huurders(organisaties) en is een huurbeleidsplan verplicht. In dit huurbeleidsplan geeft 
een verhuurder aan hoe zijn huurbeleid voor de langere termijn eruit ziet. Met deze 
wijzigingen wordt het voor verhuurders mogelijk om, binnen grenzen, in te spelen op de 
marktsituatie van het eigen woningbezit. (Conijn, 1990). 

4.3.4 Brutering 
In 1995 werd de Wet Balansverkorting van kracht. Invoering van deze wet staat bekend als 
de bruteringsoperatie. De uitstaande leningen van de corporaties bij het rijk werden 
verevend met het totaal aan objectsubsidies die de corporaties nog tegoed hadden van het 
rijk. Doordat alle financiele banden tussen corporaties en overheid werden doorgesneden 
werden corporaties financieel gezien, in een klap zelfstandig. Dit betekende · voor 
woningcorporaties een verdere vergroting van de vrijheid. 

4.4 Volkshuisvestingsbeleid en de huidige woningmarkt 
De sturingsmogelijkheden van de rijksoverheid zijn door de in de vorige paragraaf 
beschreven ontwikkelingen veel minder geworden. De -door de doorvoering van de 
huursombenadering en de bruteringsoperatie ingezette- vergroting van de vrijheid voor 
corporaties zorgt voor een andere verhouding tussen huurders en corporaties. De 
contractvrijheid is vergroot waardoor de situatie dichterbij komt dat huurders en 
verhuurders over de hoogte van de huur onderhandelen. Deze vrijheidsvergroting heeft 
echter de werking van de woningmarkt nauwelijks verbeterd. 

4.4.1 De huidige Nederlandse woningmarkt 
Prijsstijgingen op de koopmarkt zijn de afgelopen jaren enorm geweest. Als gevolg hiervan 
is bij veel consumenten twijfel ontstaan over de hoogte van de prijzen in verhouding tot de 
geboden kwaliteit. Sinds 2000 is bovendien het consumentenvertrouwen verminderd . Deze 
ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat voor het eerst in lange tijd de woningprijzen lijken te 
stabiliseren en wellicht zelfs gaan dalen 8

. De gestegen prijzen hebben tot gevolg gehad dat 
de doorstroming van huur naar koop fors teruggelopen is. Consequentie hiervan is dat het 
voor starters steeds lastiger wordt op korte termijn een woning te vinden. 
In de media komen steeds weer de berichten terug over stagnatie op de woningmarkt, een 
groat woningtekort en de moeilijke positie van starters. De woningmarkt zit op slot. Hierbij 
zijn zowel de ontwikkelingen op de markt voor koop- als voor huurwoningen van belang. 
Consumenten verlaten immers huurwoningen om een koopwoning te gaan bewonen, en 
andersom. Uiteraard zijn ontwikkelingen op de markt voor huurwoningen ook van invloed op 
de markt voor koopwoningen. Om die reden zal de woningmarkt allereerst in zijn geheel 
bezien warden, alvorens nader in te gaan op de markt voor huurwoningen. 

Het eigen woningbezit steeg in de jaren negentig fors. Tegelijkertijd traden er grate 
prijsstijgingen op en nam krediet aanzienlijk toe. De gemiddelde prijs van een koopwoning 
steeg sinds 1995 van circa € 90.000 naar een gemiddeld bedrag van bijna € 213.000 in 

8 Of en wanneer een daling van de verkoopprijzen zich voordoet is voor veel deskundigen een punt van discussie, hoewel de 
voortekenen van een marktomslag volgens diezelfde deskundigen al langere tijd zichtbaar zijn. 
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20049
. De totale uitstaande hypotheekschuld is in dezelfde periode meer dan verdubbeld, tot 

ongeveer 75% van het Nederlandse BBP. Binnen de Europese Unie is dit een ongekende 
verhouding . Het fiscale stelsel in Nederland, waarin de aflossing van hypotheekschuld sterk 
wordt ontmoedigd, is hier debet aan (Brouwer, 2003). Ten opzichte van 2003 steeg de 
gemiddelde woningprijs in 2004 slechts licht. In het vierde kwartaal van 2004 daalden de 
prijzen echter met 2,5% ten opzichte van het derde kwartaal van dat jaar (Kadaster, 2005) . 
De grote groei van de jaren negentig is afgevlakt; sinds een aantal jaren is er een 
stagnerende markt zichtbaar. De hoge koopprijzen worden enkel nog in stand gehouden 
door de lage rente en het nog altijd aanwezige woningtekort. 
De huurprijzen daarentegen zijn de afgelopen jaren slechts beperkt gestegen zoals uit 
onderstaande figuur blijkt. 
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Figuur 4: De gemiddelde huurstijging, inclusiefhuurharmonisatie, in nominale en reele termen (1994-2003) 
Bron: CBS-huurenquete, bewerking Companen, Arnhem 

De prijzen van koopwoningen zijn in de afgelopen jaren dus veel harder gestegen dan de 
prijzen van huurwoningen. 
De reactie die van een vrije markt verondersteld mag worden laat vooralsnog op zich 
wachten. Het aantal nieuwe koopwoningen dat gebouwd wordt is beperkt. Doordat de 
prijzen van koopwoningen hoog blijven vermindert het aantal verhuizingen tussen koop- en 
huursector. Als gevolg hiervan neemt de druk op de huurmarkt verder toe. 

De relatie met de koopwoningmarkt is zoals gezegd van groot belang voor de 
huurwoningmarkt. Dat de doorstroming van de huur- naar de koopsector hard terug loopt 
constateerde het Bouwfonds al in 2002 (Bouwfonds, 2002). De kloof tussen huren en kopen 
neemt steeds grotere vormen aan en belemmert daarmee een goed functioneren van de 
woningmarkt nog verder. 

9 Persbericht 19 januari 2005, Kadaster 
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4.4.2 Meer vrijheid in het overheidsbeleid 
De doorgevoerde vergroting van de vrijheden op de (huur)woningmarkt in combinatie met 
de nog aanwezige overheidsregulering heeft dus niet kunnen voorkomen dat er stagnatie 
optreedt op de woningmarkt. De afgenomen slaagkans op de woningmarkt is de politiek een 
doorn in het oog . De verschillende vormen van overheidsinzet heeft niet geleid tot een beter 
functionerende woningmarkt. In veel opzichten heeft het overheidsingrijpen juist 
bijgedragen aan de stagnatie. Huurprijsregulering is weer onderwerp van discussie, verdere 
verruiming van de markt lijkt de enige oplossing te zijn om de markt weer in beweging te 
krijgen en op deze manier meer keuzevrijheid voor de consument te creeren. Hierbij blijft 
echter het probleem aanwezig van de spanning tussen het creeren van meer keuzevrijheid 
enerzijds, en aandacht voor maatschappelijke waarden anderzijds. 

In het verlengde hiervan liggen de plannen die minister Dekker van VROM aankondigde om 
de wetgeving rond huurprijsregulering aan te passen ten gunste van de marktwerking. De 
voorstellen zijn gebaseerd op vergroting van het geliberaliseerde gebied en aanpassing van 
het woningwaarderingsstelsel op basis van de WOZ-waarde. 

4.5 Resume 
Huurprijsregulering werd in WO I voor het eerst ingezet als tijdelijk middel. Zadra de rust op 
de woningmarkt was wedergekeerd werd de huurprijsregulering afgeschaft. Aan het einde 
van WO II werd huurprijsregulering opnieuw toegepast. Dit keer echter bleef het niet bij 
tijdelijke inzet van dit overheidsinstrument, de Nederlandse overheid reguleert tot op de dag 
van vandaag een groat deel van de huurprijzen op de Nederlandse woningmarkt. De 
huurprijsregulering leverde echter een aantal andere volkshuisvestingsproblemen op. In 
reactie hierop werden andere vormen van overheidsingrijpen, zoals subsidies, 
ge'introduceerd. Dit pakket van beleidssatellieten werkte echter niet naar tevredenheid en 
sinds de jaren zestig is een trend waarneembaar waarin overheidsbemoeienis afneemt, 
waarbij vooral de afschaffing van huurprijsregulering regelmatig ter discussie wordt gesteld. 
Tot afschaffing is het door verschillende omstandigheden nooit gekomen. Wei is de 
methodiek door de jaren heen stapsgewijs aangepast, waarbij de invloed van marktwerking 
vergroot werd. Vooral de overstap van investeringskosten naar kwaliteitsmeting is hierbij 
van grate invloed geweest. 
Sinds de invoering van het woningwaarderingsstelsel is de vrijheid voor verhuurders enkel 
nog verder vergroot en ook in de toekomst wordt een verdere terugtred van de overheid ten 
gunste van marktwerking verwacht. 
De huurprijsregulering staat echter nog altijd in nauwe samenhang met andere 
beleidssatellieten. Doordat de overheidsregulering zo'n complex geheel geworden is, kan 
ingrijpen op een punt een "kettingreactie" te weeg brengen. Hoofdstuk 5 gaat in op de 
consequenties die dit heeft voor mogelijke verbetering van het woningwaarderingsstelsel. 
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Hoofdstuk 5 Slotbeschouwing deel 1 

In de voorgaande hoofdstukken is de problematiek rand het huurprijsplafond in de 
Nederlandse huurwoningmarkt aan de orde gekomen. Op basis van de vele negatieve 
effecten van huurprijsregulering mag dit middel slechts in momenten van nood ingezet 
warden. Zadra de echte nood voorbij is dient teruggekeerd te warden naar een vrije 
marktsituatie . Bovendien geldt in alle gevallen dat hoe langer de gereguleerde situatie 
voortduurt, hoe lastiger de terugkeer wordt. Dit laatste punt is reden om dit vraagstuk niet 
weer op de lange baan te schuiven. Feitelijk vraagt dit om een snelle afschaffing van het 
huidige huurprijsplafond . 

Deze ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk om het hardnekkige woningtekort aan te 
pakken. Op de korte termijn is dit pijnlijk, maar een betere prijs-kwaliteit verhouding en 
gunstiger investeringscondities leiden op de langere termijn tot voordelen voor zowel 
vragers als aanbieders op de woningmarkt. 

5.1 Modernisering huurbeleid 
Oak minister Dekker van VROM onderkent dit . Om de problemen op de huurwoningmarkt 
aan te pakken stelt zij drie centrale maatregelen voor. De eerste maatregel is de 
modernisering van het huurbeleid. De andere maatregelen betreffen verhoging van de 
nieuwbouwproductie en het krachtig doorpakken bij de herstructurering van de verouderde 
wijken. 

De minister biedt zo een aantal flankerende maatregelen die meer vrijheid op de 
woningmarkt brengen en tegelijkertijd de nodige garanties bieden ten aanzien van de 
betaalbaarheid en het voorkomen van segregatie. 

5.2 De noodzaak van een algehele visie op de woningmarkt 
Hoewel de noodzaak van het vlot trekken van de woningmarkt wordt onderschreven laten de 
plannen van minister Dekker nag de nodige ruimte voor onzekerheid ten aanzien van de 
toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt. Een evenwichtige woningmarkt vraagt niet 
alleen om maatregelen gericht op de huurwoningmarkt maar om een algehele visie waarin 
oak de koopwoningmarkt wordt betrokken. Een evenwichtige woningmarkt vraagt immers 
om een betere aansluiting tussen beide markten. Daartoe dienen de overheidsregimes op 
beide markten herzien te warden, niet enkel die op de huurwoningmarkt. 

Een totaalpakket van overheidssturing dat meer ruimte biedt aan marktwerking 
veronderstelt verbetering van de woningmarkt in zijn geheel, en wel op de volgende 
punten10

: 

Het aanbod van woningen dient voldoende groot te zijn 
Het gebrek aan nieuwbouwwoningen speelt hierbij een belangrijke rol. In 2003 was de 
woningbouwproductie bijna eenderde lager dan in de jaren 1995-1998. Waar in de jaren 
1995 tot 1998 jaarlijks ongeveer 90.000 woningen werden gebouwd, liep dit aantal in 1999 
terug naar circa 78.000 woningen, in 2002 tot iets minder dan 67.000 woningen, en in 2003 
daalde het aantal woningen dat werd opgeleverd zelfs tot ongeveer 60.000 woningen 11

. De 
groei van het aantal huishoudens ging daarentegen jaarlijks gewoon door. Vooral in de 

10 Mede gebaseerd op Op eigen kracht; Eigenwoningbezit in Nederland, VROMRaad , Advies 044, November 2004 
11 Bron: CBS en VROM (2004a) 
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huursector nam het aantal nieuw opgeleverde woningen sterk af. Oorzaken van de stagnatie 
in de woningbouw worden vaak gezocht in de belemmerende wet- en regelgeving en 
procedures. De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) 
(2003) stelde in juli 2003 bijvoorbeeld een actieplan op wat aangeboden werd aan minister 
Dekker. In dit actieplan beschrijft NEPROM een aantal wetten en regels die in de praktijk 
voor (onnodige) vertraging in de bouwproductie zorgen. Eenzelfde conclusie trekt ook de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2004); zij spreekt van "te veel 
controlezucht" bij de overheid. Daarnaast worden de capaciteitsproblemen bij gemeentelijke 
overheden vaak als oorzaak aangewezen. 

De huur- en koopmarkt verdienen een gelijkwaardiger behandeling 
Hierbij speelt onder andere de scheve verhouding tussen huur- en koopprijzen een rol: zoals 
al eerder ter sprake is gekomen zijn de huur- en koopmarkt sinds de jaren negentig uit 
elkaar gegroeid. Onder andere speelt hierbij de asymmetrische subsidiering een rol. In de 
Nederlandse woningmarkt is er sprake van asymmetrische subsidiering omdat in de 
huursector de lagere inkomens via huursubsidie gesubsidieerd worden terwijl in de 
koopsector alle huishoudens, maar vooral die met de hogere inkomens, subsidie ontvangen 
via fiscale tegemoetkoming. Dit heeft grote gevolgen voor de werking van de woningmarkt. 
De prijzen in de koopsector stegen sterk vanaf 1995. Deze prijsstijging werd veroorzaakt 
door de stijgende inkomens, maar vooral ook door maximaal gebruik van de 
hypotheekrenteaftrek12

. Daarbij zij aangetekend dat niet iedereen het met deze conclusie 
eens is. Hoewel verscheidene onderzoekers tot deze conclusie komen (o.a. Conijn & 
Leidelmeijer, 2005; van Ens; 2005; VROM-raad, 2004) blijft minister Gerrit Zalm 
bijvoorbeeld ontkennen dat de hypotheekrenteaftrek leidt tot hogere koopprijzen. De 
huurprijzen ontwikkelden zich vanaf 1995 juist gematigd. Door de huidige prijzen van 
koopwoningen is het voor huishoudens van buiten de koopsector zeer lastig om een woning 
te kunnen kopen. Veel partijen hebben een belang bij een handhaving van het prijsniveau 
en zullen hun gedrag daar op afstemmen. Een doorstromend huishouden kan bij dalende 
verkoopprijzen bijvoorbeeld de koop van een andere woning uitstellen omdat deze voor de 
eigen woning een minimumprijs wil (Janssen, 1992). Kredietverschaffers kunnen meer geld 
uitzetten wanneer de prijzen hoog zijn en bouwondernemingen behalen hogere marges. 
Daarnaast lijkt de bereidheid te verhuizen in totaliteit afgenomen te zijn, waardoor steeds 
minder woningen vrijkomen . Het feit dat huurwoningen bij mutatie opgetrokken worden 
speelt hierin onder andere een rol. Wanneer huurders al langere tijd in een bepaalde 
huurwoning wonen, is een andere woning vaak alleen tegen een aanzienlijk hogere huur te 
vinden. Verhuizen is hierdoor in veel gevallen niet aantrekkelijk. Het aantal 
woningzoekenden op de huurmarkt blijft echter onafgebroken groeien (VROM, 2004a). 
Vol gens de Vromraad (2004) is dit probleem te wijten aan te hoge koopprijzen. Zij 
concludeert dat de prijsstijgingen van de laatste jaren in de koopsector geen gevolg zijn van 
een toegenomen kwaliteit. De verhouding tussen prijs en kwaliteit verslechterde de laatste 
jaren; er zit lucht in de huizenprijzen. Sommige analyses spreken van 20 tot 30% 13

. Het zijn 
echter niet alleen de koopprijzen die te hoog zijn, het probleem is tweeledig. Ors. Albert van 
Ens (2005) stelt dat voor een goed werkende woningmarkt niet alleen de koopwoning te 
duur is, maar ook de huurwoning te goedkoop. Van Ens baseert zich hierbij op een 
vergelijking tussen de woonuitgaven van een koopwoning en een huurwoning. Uit zijn 
berekeningen blijkt dat de gebruikskosten van een koopwoning in vrijwel geheel Nederland 
boven de maandhuren liggen. Met deze conclusies zijn Conijn en Leidelmeijer (2005) het 

12 Hoewel verscheidene onderzoekers tot deze conclusie komen (o.a. Conijn en Leidelmeijer, van Ens) blijft minister Gerrit Zalm 
bijvoorbeeld ontkennen dat de hypotheekrenteaftrek leidt tot hogere koopprijzen. 
13 Zie DNB Kwartaalbericht juni 2003 voor een overzicht van het oordeel van diverse instellingen over het prijsniveau van 
Nederlandse woningen . 
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echter niet eens. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat Conijn en Leidelmeijer andere 
cijfers hanteren en bovendien de cijfers anders interpreteren. Waar geen discussie over 
bestaat is dat er lucht in de huizenprijzen zit, zoals ook de Vromraad aanneemt. Dit is echter 
op de gebruikskosten niet of nauwelijks van invloed. De lucht in de koopprijzen zit 
voornamelijk in het effect van de hypotheekrenteaftrek. Wanneer de hypotheekrenteaftrek 
bij nieuwe aankopen komt te vervallen is het aannemelijk dat de prijzen van koopwoningen 
zullen dalen; de lucht gaat uit de koopprijzen. De verwachting is dat deze daling uiteindelijk 
zal leiden tot een nieuwe evenwichtsprijs waarbij de gebruikskosten in de buurt liggen van 
het oude niveau . 
In een huurwoningmarkt met vrije marktwerking loopt de huurder een zeker risico als het 
gaat om de ontwikkeling van de huurprijs. In de koopwoningmarkt is dit echter niet anders 
en deze ris ico's moeten dan ook niet te zeer als negatief effect warden gezien . Wanneer het 
woningaanbod voldoende groot is zal de verhuurder er alles aan doen om zijn product 
aantrekkelijk te maken voor de huurder. Een mogelijkheid die verhuurders hebben is het 
aanbieden van producten die de huurder garanties biedt voor de toekomst. In bijlage 5.2 
zijn enkele voorbeelden van dergelijke huurproducten beschreven. Hierbij valt te denken aan 
koop-huur constructies, sale & lease back constructies14 en contracten die zekerheid bieden 
ten aanzien van toekomstige huurprijsontwikkelingen . Dit laatste is vergelijkbaar met de 
mogelijkheden die een consument heeft bij de aanschaf van een woning met behulp van een 
hypotheeklening. In beide gevallen is de consument verzekerd van gelijkblijvende 
woonlasten : bij de huurwoning verschaft de huurder zich voor een bepaalde periode 
zekerheid ten aanzien van de huurprijs, bij de koopwoning verschaft de koper zich voor een 
bepaalde periode zekerheid ten aanzien van de rente. 

Doorstroming dient op gang gebracht te worden 
De huidige stagnatie op de woningmarkt wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een gebrek aan 
doorstroming . Er werd de afgelopen jaren aanzienlijk minder verhuisd. Het vrijkomend 
woningaanbod is daarmee verminderd. Dit wordt slechts gedeeltelijk bepaald door het 
aanbod aan opgeleverde nieuwbouwwoningen. Aan de vraagzijde nam de vraag naar 
kwaliteit sterk af tussen 1998 en 2002. De urgente of kwantitatieve vraag nam wel toe, 
maar was kleiner dan de kwalitatieve vraag. Het aantal consumenten dat de overstap van 
huur naar koop of andersom maakt is sterk afgenomen, er werd vooral binnen de 
betreffende sectoren verhuisd (VROM,2004a). Er wordt door diverse partijen verschillend 
gedacht over de wijze waarop de doorstroming weer op gang gebracht kan warden. Zo 
hanteren enkele woningcorporaties een hogere huurprijs voor klanten met een hoger 
inkomen 15

. NE PROM ziet in het opvoeren van de bouwproductie de oplossing (Fokkema, 
2003). Daarbij zouden de pijlen gericht moeten warden op het bouwen van woningen in het 
middensegment en daarboven. De argumenten hiervoor zijn dat toevoegingen in dit 
segment de langste verhuisketens oproept, en daarmee de meeste woningzoekenden 
tevreden stelt bij eenzelfde nieuwbouwproductie. 

Betere aansluiting van het aanbod op de mogelijkheden en wensen van de 
woonconsument 
Het aanbod in de huidige Nederlandse woningmarkt voldoet niet aan de mogelijkheden en 
wensen van de woonconsument, een voorwaarde die een belangrijke rol speelt bij het goed 
functioneren van welke markt dan ook. De vraag naar woningen is zeer gedifferentieerd . De 

14 Een eigen woningbezitter verkoopt dan zijn woning aan een verhuurorganisatie om vervolgens de woning op huurbasis te blijven 
bewonen. 
15 Woonbron hanteert bijvoorbeeld twee verschillende huurprijzen per woning . Nieuwe huurders met een inkomen tot € 33.000 
betalen gewoon het oude, gesubsidieerde tarief. Huurders die meer verdienen moeten voor dezelfde woning echter een hogere, 
volgens het woningwaarderingssysteem vastgestelde prijs betalen. 
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kenmerken en kwaliteiten van de woningen in de voorraad sluiten onvoldoende aan op deze 
vraag . De bouwplannen van de afgelopen jaren betraffen vooral dure koopwoningen. 
Hierdoor is wel doorstraming ontstaan, maar voornamelijk binnen de koopmarkt. Dat 
doorstroming op de huurmarkt uitblijft is een gevolg van de eerder genoemde grate kloof 
tussen beide markten. De hoge koopprijzen leiden volgens de Vramraad (2004) vooral tot 
bijstelling van de woningvraag naar huur in plaats van koop. Bovendien kwamen vanaf 2001 
de inkomens onder druk te staan en nam het consumentenvertrauwen sterk af. Als gevolg 
hiervan verslechterde de marktpositie van de nieuwe dure koopwoningen. 

Kaders voor rechten en plichten van woningcorporaties 
Recentelijk zijn er wederam discussies gestart over de rechten en plichten van 
woningcorporaties. Deze discussies richten zich op zaken als bijvoorbeeld een vereiste 
splitsing van commerciele en sociale activiteiten, investeringsverplichtingen van 
woningcorporaties, gedwongen verkoop van een groat aantal sociale huurwoningen en 
inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen. De uitkomsten van deze discussies kunnen 
grate effecten hebben. Het verdient dan ook de voorkeur helderheid te scheppen, voordat 
min of meer onomkeerbare wijzigingen in het huurbeleid warden doorgevoerd . 

5.3 Verdere liberalisering 
Wanneer een algehele visie op de won ingmarkt gereed is en daarmee de kaders voor beleid 
en betrakken partijen gesteld zijn, kan een verdere verruiming van het huurbeleid ingezet 
warden. In een dergelijke woningmarktsituatie is voor een woningwaarderingsstelsel in zijn 
huidige vorm geen plaats. De noodzaak van een huurprijsplafond vervalt dan immers. De 
gevolgen hiervan voor het woningwaarderingsstelsel warden in paragraaf 5.4 besproken. 

5.4 Vernieuwing van het woningwaarderingsstelsel 
Een van de middelen om het huurbeleid aan te passen aan de eisen van deze tijd is het 
moderniseren van het woningwaarderingsstelsel. Inmiddels bestaat het 
woningwaarderingsstelsel zo'n vijfentwintig jaar. In de tussentijd is het echter nauwelijks 
aangepast, terwijl de consumentenvoorkeuren in die periode aanzienlijk veranderd zijn. 
Bovendien warden in het woningwaarderingsstelsel wel omgevingskenmerken beoordeeld, 
maar zaken als de locatie en gewildheid van een woning komen in de huurprijsbepaling niet 
tot uitdrukking. 

Bij aanpassing van het stelsel dient meer rekening gehouden te warden met verschillen in 
marktomstandigheden en moeten verhuurders meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren. 

Voorstellen voor verbetering van het woningwaarderingsstelsel zijn in belangrijke mate 
afhankelijk van de wijze waarap gedacht wordt over vrijheid in de prijsvorming. Hoe meer 
ruimte er geboden wordt voor contractvrijheid, hoe globaler het huurprijsplafond kan 
warden vastgesteld. 
De volgende opties word en onderscheiden: 

1. Volledige vervanging van het woningwaarderingsstelsel door een methodiek zonder 
kwaliteitsmaatstaf; 

2. Aanpassing van het woningwaarderingsstelsel met intraductie van marktwerking binnen 
de kwaliteitsmaatstaf; 

3. Aanpassing van het woningwaarderingsstelsel met intraductie van marktwerking buiten 
de kwaliteitsmaatstaf. 
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Een voorbeeld van de eerste methode is de vervanging van het woningwaarderingsstelsel 
door de WOZ-waarde . In het verleden is hier reeds onderzoek naar gedaan en ook minister 
Dekker heeft dit tot uiteindelijk doe! gesteld. Bij wijze van proef heelt zij allereerst 
voorgesteld gebruik te maken van optie twee door een gedeelte van de kwaliteitsmaatstaf, 
te weten de elementen woningtype en omgeving, te vervangen door de WOZ-waarde. 
Alie drie de opties bieden een huurprijsplafond en voldoen in dat opzicht aan de 
voorwaarden voor aanpassing van het woningwaarderingsstelsel. Bij optie 1 en 2 vervalt de 
kwaliteitsmaatstaf geheel of gedeeltelijk. 

De kwaliteitsmaatstaf vervult echter een belangrijke functie in de onderbouwing van de 
huurprijs. Daarmee levert de kwaliteitsmaatstaf een belangrijke bijdrage aan de 
transparantie van huurprijzen. Het geheel of gedeeltelijk vervallen van de kwaliteitsmaatstaf 
is dan ook een ongewenste situatie. Het woningwaarderingsstelsel bevat een schat aan 
informatie met betrekking tot de kwaliteit van huurwoningen, die volledig verloren zou gaan. 
Bovendien is het voor een professionele verhuursector, zelfs in een vrije woningmarkt, van 
groot belang informatie te blijven verschaffen over de kwaliteit van een woning. Op deze 
manier leveren alle verhuurders een bijdrage aan de transparantie van de woningmarkt 
zonder dat hieraan directe prijsconsequenties verbonden zijn . De kwaliteitsmaatstaf in het 
woningwaarderingsstelsel is hiervoor de ideale basis; deze gegevens zijn immers al 
voorhanden. 

Gegeven de huidige situatie op de woningmarkt verdient aanpassing van het 
woningwaarderingsstelsel de voorkeur boven volledige vervanging. De marktpositie komt bij 
voorkeur tot uitdrukking door een opslag buiten de kwaliteitsmaatstaf. 

Hiermee zijn de kaders voor vernieuwing van het woningwaarderingsstelsel gesteld. 
Aanpassing van het woningwaarderingsstelsel richt zich op: 

Betere aansluiting bij consumentenvoorkeuren; 
De kwaliteitstoets wordt hiertoe herzien, waarbij de mogelijkheden bekeken worden om 
kwalitatieve tekortkomingen op te nemen en luxe voorzieningen te waarderen . 
Vergroting van de marktwerking door een toeslag te hanteren naar regio . Deze toeslag 
neemt de marktsituatie in de betreffende regio als basis, waardoor marktontwikkelingen 
beheerst en vertraagd doorwerken. 

Naarmate de markt ruimer wordt, er wordt immers tegelijkertijd ingezet op meer aanbod, 
kan het huurprijsplafond globaler worden vastgesteld. Een direct verband tussen kwaliteit en 
prijs hoeft niet meer strikt door de overheid voorgeschreven te worden, maar kan aan 
verhuurders overgelaten worden. Het is denkbaar dat hierbij een splitsing wordt gemaakt 
tussen de functie van huurprijsplafond en kwaliteitsmaatstaf/informatieverstrekker: De 
overheid stelt enkel nog een globaal huurprijsplafond vast, waarbij geen directe relatie met 
kwaliteitskenmerken wordt gelegd. Naarmate de keuzevrijheid van de huurder toeneemt, 
nemen ook zijn eisen toe. Binnen deze marge bepaalt de verhuurder zelf hoe hij zijn 
creativiteit en ondernemerschap toepast om aan deze eisen te voldoen. Om te voorkomen 
dat informatie of transparantie verloren gaat kan de overheid hierin een actieve rol spelen 
door bijvoorbeeld richtlijnen te geven ten aanzien van informatieverstrekking bij nieuwe 
verhuur. 

s.s Resume 
Grotere vrijheid bij de huurprijsbepaling is noodzakelijk voor een betere werking van de 
woningmarkt. Deze vrijheidsvergroting wordt gerealiseerd door aanpassing van het huidige 
woningwaarderingsstelsel waarbij enerzijds de kwaliteitsmaatstaf wordt herzien en 
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anderzijds marktwerking binnen het woningwaarderingsstelsel wordt ge'introduceerd. Omdat 
de kwaliteitsmaatstaf het waard is behouden te blijven verdient het de voorkeur het 
doorwerken van de marktsituatie buiten de kwaliteitsmaatstaf te houden. Dit wijkt af van de 
plannen van minister Dekker, waarin voorgesteld wordt eerst een deel van de 
kwaliteitsmaatstaf, en vervolgens de gehele kwaliteitsmaatstaf te vervangen door de WOZ
waarde. De belangrijkste reden voor deze afwijking is het verloren gaan van de informatie 
die uit de kwaliteitsmaatstaf gehaald kan warden, zowel door huurders, verhuurders als 
andere partijen. Naarmate de markt ruimer wordt, kan het huurprijsplafond globaler warden 
vastgesteld. Hierdoor wordt het minder noodzakelijk strikte richtlijnen te geven voor een 
koppeling van de maximale huurprijs aan kwaliteitselementen. Het is denkbaar dat de 
functie van huurprijsplafond en kwaliteitsmaatstaf in een dergelijke situatie gesplitst wordt: 
de overheid stelt enkel nog een globaal huurprijsplafond vast. De verhuurder bepaalt zelf 
hoe de verhouding tussen prijs en kwaliteit ligt. In hoofdstuk 6 wordt de voorgestelde 
verbetering van het woningwaarderingsstelsel nader toegelicht, waarbij onderscheid 
gemaakt wordt in verbetering van de kwaliteitsmaatstaf enerzijds en introductie van een 
regio-afhankelijke toeslag anderzijds. 
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Deel 2: Naar een nieuw woningwaarderingsstelsel 
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Hoofdstuk 6 Verbetering woningwaarderingsstelsel 

De voorgestelde vernieuwing van het woningwaarderingsstelsel omvat onder andere 
herijking van de kwaliteitsmaatstaf. In paragraaf 6.1 wordt hier nader op ingegaan. In 
paragraaf 6.2 wordt vervolgens ingegaan op de mogelijkheden voor beperkte doorwerking 
van marktomstandigheden in de maximaal redelijke huurprijs. 

6.1 Kwaliteitsvraagstuk: verbetering van de kwaliteitsmaatstaf 
Vanuit de optiek van de woning als gebruiksgoed kunnen ten aanzien van de woning en 
woonomgeving een groot aantal kenmerken en eigenschappen onderscheiden worden. 
Figuur 5 geeft hiervan een eerste inventarisatie. Kwaliteit laat zich door dit grote aantal 
kenmerken lastig meten. Niet alle genoemde kenmerken zijn even bruikbaar als indicatoren 
voor de woonkwaliteit. Bovendien zijn niet alle kwaliteitsindicatoren bruikbaar voor het 
woningwaarderingsstelsel als kwaliteitsmaatstaf. Om een selectie te kunnen maken wordt 
het begrip woonkwaliteit nader bezien . 

Keeris (2001) beschrijft woonkwaliteit als volgt: 

"Woonkwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van woning en 
woonomgeving, dat van belang is voor het voldoen aan gestelde eisen of vanzelfsprekende 
behoeften. " 

Uit deze definitie blijkt dat eisen en behoeften van de gebruiker van groot belang zijn voor 
de woonkwaliteit. 

Voor verbetering van het woningwaarderingsstelsel wordt de huidige kwaliteitsmaatstaf als 
uitgangspunt genomen. Op basis van de inventarisatie in figuur 5 wordt bekeken welke 
aspecten ontbreken of herzien moeten worden. Niet alle kwaliteitsaspecten die hieruit 
afgeleid kunnen worden zijn echter bruikbaar voor verbetering van het 
woningwaarderingsstelsel. 
In dat kader zijn een aantal andere kenmerkende aspecten van woonkwaliteit van belang: 

Kwaliteit is afhankelijk van de individuele omstandigheden van de gebruiker; 
Kwaliteitsaspecten kunnen zich als satisfiers of dissatisfiers gedragen; 
Kwaliteitsaspecten ten aanzien van de woonomgeving zijn ondeelbaar; 
Niet alle kwaliteitsaspecten zijn objectief meetbaar. 

6.1.1 Invloed van individuele gebruikers op de woonkwaliteit 

Individuele omstandigheden zijn van grote invloed op de beleving van woonkwaliteit. Dit is 
ook welhaast logisch: een alleenstaande oudere stelt andere eisen aan het wonen dan 
bijvoorbeeld een gezin met kinderen. Smeets (1995) stelt dan ook dat de kwaliteit van een 
product afhankelijk is van het oordeel van de gebruiker. Deze benadering heeft Smeets 
verder uitgewerkt in het prestatie-concept. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat de woning en 
de woonomgeving prestaties leveren, die door consumenten verschillend gewaardeerd 
worden. Dit geldt echter niet voor alle prestaties: er is onderscheid te maken in 
doelgroepafhankelijke en doelgroeponafhankelijke kwaliteitsaspecten. Een voorbeeld van 
doelgroepafhankelijke kwaliteit is bijvoorbeeld de vraag naar onderscheidende architectuur: 
het aantal doelgroepen dat hier belang aan hecht is zeer beperkt. Woninggrootte 
daarentegen is een kwaliteitsaspect dat doelgroeponafhankelijk is: alle huishoudens, 
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Fiauur 5 Asoecten van wonen: 

groottc woonk1.1mcr 

aroolle keukeo 

gtoolle badkamer 

groone toilet 

srootte hoofdslaapkamer 

gr-oolle tweede slaapkamer 

groottc bcrgruimtc in de 

! groo::n~:~grnimte builen de 
Ptatte-grondkaraktertstlekcn 

j woning 

grooue zolder 
grootte garage 

groottc balkon ,,, 

1rooue tutn 
a1111tal slaapkamers 

retatle woookamer·keuken 

rclatie 
woonkamer·hoofdslaapk.amer 

relatie w oonkamer -tuln 

relalie woonkamcr-balkon 

rcl.1tie 
hoofd slaapkamer -badkamer 

relalie hoofdslaapkamer-toilet 

sanltal r badkamer 

sanitair toilet 

voorzleoingen keuke1i 

beveiligtng t~en 1nbraak 

verwarmingsmogelijkheden 

lndel int 

ptaats wasmachine aansluiting ] Voorzieningen 

warmwat ervoorziening. 

capac.ileit eleclra 
afvocr/riolcring 

hang- en sluitwerk 

plaats c.v-ketel 

Ondcrhoudstocstand 

Functionclc aspecten 

warmtelsolat.ie 

ell11dslsolat1e 

venUlatiemogeliJkheden TllX:hnlsc.he uttvocrlnR J Techni~che aspecten 

il twerk in 

kleurstcHing 

archttectuur Ruimtelljk·visuele aspecten 

matcriaal ebruik 

duurzaam bouwen 

waterafvoer 

vcrtkhtlng 

onderhoud 

nelheid 

M1llcu· aspccten 

Achtcrpadcn 

woning 

tocgankclljkhctd 

ef!.luitbaarhcid 

sodillC vc-Higheid 

ulterlijk t rappenhuis en aang:en 

vcil i ghcid lrillppenhuis en 
oanRen 

Woongebouw 

bruikbaarhe id van de berglng. 

manier waarop huisvuil wordt 
OPRC-Sla11cn 

samenstetling van bewoncrs In 
woongebouw 

Woona.cbouw 

( Aspecten van 
l won en l 

O bjectnfveau / \ Locatien iveau 

Site 
,--

...._ Setting 

........ · 1 

I 
bef'elkbat1rheld wlnkcls I 
bcrclkbaarhold basfsschool 

berelkbaarheld 

berelkbaarhetd buurt - o f 
wtjkcentrum 

Scr('tkbaar'heid voorzlenlnann 

spon.voorzicningcn I 
~relkbaarheld bushatte 

Fysleke &specten 

bcrclkbaarhcld cenuum 

beretkbaarheid ultval.swegen 

berefkbaarhcid 
groen...,.oorzi cningcn 

bereikb llar·held 
s.peclvoorz.lenlngcn 

ul l erlijk van yebouwen 

uitertljk van stratcn 

uiterlljk van plol"en 

speoe\voorzleningen 
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ongeacht de doelgroep, hechten waarde aan een woning van voldoende grootte. 

Schematisch zijn de verschillende elementen die samen het woonmilieu vormen dan als 
vol gt in te delen: 

Woon milieu 

I 
Doelgroepafhankelijke 

I 
Doelgroeponafhankelljke- kwallteH:Mspecten 

kw al iteitsaspecten 
Doelgroep Doelgroep 
afhankelijke onafhankelijke 
orestatie niveaus orestatie niveaus ..... 

worth 

Figuur 6; Waarde en worth in relatie tot doelgroep(on)afhankelijke kwaliteitsaspecten 

Het voorgaande wordt verduidelijkt aan de hand van de begrippen waarde en worth. 

Waarde 
Het waarde-begrip wordt door Ten Have (2002) als volgt uitgelegd: 
Waarde is een hypothetisch of getaxeerd bedrag. Waarde is het resultaat van een 
zorgvuldige afweging van zowel aanbieder als vrager waarbij alle gegevens en 
omstandigheden in gelijke mate beschikbaar zijn bij beide partijen. Uitgangspunt daarbij is 
rationeel gedrag bij potentiele aanbieders en vragers (Ten Have, 2002). 

Worth 
De basis van het worthconcept is een subjectieve, niet aan de markt gebonden waardering 
van een economische eenheid (Ten Have, 2002). Tussen het worthconcept en het 
waardeconcept is dit een fundamenteel verschil. De basisuitgangspunten van het 
waardeconcept zijn willige partijen, die zich niet laten be'lnvloeden door dwang of 
persoonlijke omstandigheden. Bij het worthconcept daarentegen kunnen de persoonlijke 
omstandigheden wel een rol spelen en kunnen de aanbieder en/of vrager zich wel door 
dwang laten be'lnvloeden. 

Ten Have stelt dat de berekening en uitgangspunten die leiden tot de (markt)waarde voor 
een deel gelijk zijn aan die voor de calculatie van de worth, waarbij echter de uitkomsten in 
de praktijk veelal verschillen. 

Ten Have sluit zich voor een definitie van worth aan bij de definitie van Baum (1996), die de 
definitie splitst in 'individuele worth' en 'marktworth': 

'Jndividuele worth' is de maximale biedprijs van een individue/e koper of de minimale 
laatprijs van een individue/e verkoper die rekening houdt met a/le beschikbare informatie en 
daarmee tot de meest relevante prijs komt. 

'Marktworth' is de prijs waarvoor een groep gelijkgestemde kopers een investering zouden 
willen kopen of een groep van gelijkgestemde verkopers een investering zouden willen 
verkopen op een markt waar kopers en verkopers beschikken over al de beschikbare 
informatie en daarmee tot de voor hen meest relevante prijs. 
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Hoewel in beide definities wordt gesproken in termen van (ver)koop zijn ze oak bruikbaar 
voor de (ver)huurmarkt. In dit onderzoek wordt het onderscheid tussen waarde en worth 
vooral gezien als het onderscheid tussen waarde op basis van algemeen erkende 
kwaliteitsaspecten en de inherente waarde voor een specifieke groep personen. De worth 
wordt daarmee bepaald door zowel doelgroepafhankelijke als doelgroeponafhankelijke 
kwaliteitsaspecten. Een voorbeeld van doelgroepafhankelijke kwaliteit is bijvoorbeeld de 
vraag naar onderscheidende architectuur: het aantal doelgroepen dat hier belang aan hecht 
is zeer beperkt. Woninggrootte daarentegen is een kwaliteitsaspect dat 
doelgroeponafhankelijk is: alle doelgroepen hechten waarde aan een woning van voldoende 
grootte. 

Gezien het voorgaande dient een verhuurder van woningen zich te richten op de worth: de 
waarde van het product dat hij levert, voor een specifieke groep personen. "specifieke groep 
personen" kan in dit verband oak vervangen warden door "leefstijlen". Segmentering naar 
leefstijlen deelt consumenten in op overeenkomsten die samenhangen met besteding van 
tijd en geld. Verschillen hierin zorgen automatisch voor verschillen ten aanzien van 
woonwensen. De verhuurder dient hiertoe op zoek te gaan naar specifieke doelgroepen voor 
het product dat hij in de markt heeft. Andersom zet hij producten in de markt die afgestemd 
zijn op de specifieke vraag van doelgroepen. 

6.1.2 (Dis)satisfiers16 

Ten aanzien van de doelgroeponafhankelijke kwaliteitsaspecten kan een verdere 
onderverdeling gemaakt warden in enerzijds kwaliteitsaspecten waarbij het gevraagde 
prestatieniveau afhankelijk is van de doelgroep, en anderzijds in kwaliteitsaspecten waarbij 
het gevraagde prestatieniveau onafhankelijk is van de doelgroep. Er zijn immers minimale 
normen die voor alle bewoners gelden. 'Een smalle, donkere, rommelige straat wordt slechts 
door weinigen gewaardeerd' (Anderiesen en Reijndorp, 1990). Pott (1991) stelt dan oak dat 
het van groat belang is onderscheid te maken tussen de werkelijk zwakke kenmerken van 
een buurt, namelijk die door iedereen negatief warden gewaardeerd, en kenmerken die door 
verschillende doelgroepen anders gewaardeerd warden. In figuur 6 is deze relatie 
weergegeven. 

Op basis hiervan functioneren de doelgroeponafhankelijke prestatieniveaus als 
kwaliteitsniveaus die minimaal behaald moeten warden, niet of nauwelijks gecompenseerd 
kunnen warden, en daarmee als dissatisfiers werken . De doelgroepafhankelijke 
prestatieniveaus functioneren als satisfiers. 

Satisfiers, motivatoren, zijn te relateren aan de tevredenheid met de woonkwaliteit. 
Dissatisfiers echter zorgen niet voor positieve be'invloeding. Wanneer de waarde van een 
dissatisfier negatief is, dan veroorzaakt dit juist sterk negatieve gevoelens. Hierbij dient 
aangetekend te warden dat satisfiers in de tijd gezien kunnen verdwijnen of kunnen 
veranderen in dissatisfiers. Een voorbeeld hiervan is de wasgelegenheid in een woning: In 
de jaren vijftig was een douche een luxe (satisfier), een wasteil was de minimum standaard 
(dissatisfier). Inmiddels is de douche minimum standaard. Daarrnee is de douche van een 
satisfier verworden tot een dissatisfier. Belangrijk is verder nag dat satisfiers pas effectief 

16 de begrippen satisfiers en dissatisfiers komen voort uit de motivatietheorie van McGregor [dr. D. Keuning en dr. 
D.J. Eppink. 1979. Management en Organisatie. Leiden . H.E. Stenfert Kroese b.v.] 
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werken als aan dissatisfiers voldoende aandacht is besteed en deze ook blijvend preventief 
warden onderhouden. 

6.1.3 Omgevingskwaliteit: ondeelbare kwaliteit 
Een verhuurder probeert de kwaliteit van zijn product zoveel mogelijk af te stemmen op de 
kwaliteit die een huurder wenst. Op objectniveau heeft de verhuurder hiervoor voldoende 
mogelijkheden, op omgevingsniveau is deze invloed er nauwelijks. In hoofdstuk 3 kwam aan 
de orde hoe de woning onlosmakelijk verbonden is met de locatie. Dit maakt de kwaliteit 
van de omgeving ondeelbaar, de omgeving is niet in "delen verkrijgbaar". Door de 
gebondenheid van de woning aan de grand kan bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid (en 
waarde) van de ene woning be"invloed warden door andere woningen . Om deze reden 
behoren de locatie en de woonomgeving eigenlijk niet tot het product van de verhuurder. De 
verhuurder heeft op deze aspecten tijdens de exploitatiefase nauwelijks invloed, omdat de 
verhuurder meestal niet de enige eigenaar is in een buurt. Om de omgevingskwaliteit te 
kunnen verhogen is samenwerking met andere stakeholders 17 in de woonomgeving 
noodzakelijk (Dogge, 2003). De invloed van de verhuurder is alleen bij de locatiekeuze 
maximaal. 

6.1.4 Objectief en subjectief meetbare kwaliteitsaspecten 
Niet alle kwaliteitsaspecten zijn objectief meetbaar. Een maat wordt als objectief beschouwd 
als alle bestaande gebruikers dezelfde maat schatten wanneer ze deze gebruiken. De 
grootte van een woning is bijvoorbeeld objectief meetbaar; deze is voor alle gebruikers 
eenvoudig vast te stellen. Een kwaliteitsaspect dat zich veel moeilijker op objectieve wijze 
laat meten is bijvoorbeeld het voorzieningenniveau in de keuken. 

6.1.5 Selectie van relevante indicatoren 
Selectie van relevante indicatoren vindt nu plaats op basis van de in paragraaf 6.1.1 tot en 
met 6.1.5 beschreven kenmerkende eigenschappen van kwaliteit. Aan de hand hiervan 
warden de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de selectie van de voor de 
kwaliteitsmaatstaf relevante indicatoren: 

De waardering van het product van verhuurders beperkt zich tot de woning en een 
gedeelte van de locatie en omgeving. De locatie en de woonomgeving warden slechts op 
onderdelen tot het product van de verhuurder gerekend: de invloed van de verhuurder 
op deze aspecten is in de exploitatiefase uiterst beperkt. Deze invloed houdt op bij de 
locatiekeuze. Op basis hiervan warden ten aanzien van de locatie en de woonomgeving 
dan ook enkel die prestaties gewaardeerd die fysiek-ruimtelijk van aard zijn. 
Ten aanzien van de woning warden enkel die aspecten meegewogen die van invloed zijn 
op de waarde, niet op de worth: de doelgroepafhankelijke kwaliteitsaspecten warden niet 
meegewogen. Hiervoor zijn de volgende redenen aan te dragen: 

• Vaststelling van de worth vereist maatwerk, hierbij zijn lokale kennis en relaties 
vereist; 

• Gebruik van de worth als basis voor overheidsregulering beperkt de vrijheid van 
huurders en verhuurders; 

• Bepaling van de worth is aanzienlijk minder transparant; 
• Gebruik van de worth als basis voor overheidsregulering kan ongewenste effecten 

hebben. 
Op het niveau van de woning warden enkel objectief meetbare prestaties gewogen. 

17 De term 'stakeholders' is afkomstig uit de bedrijfskunde en verwijst naar belanghebbers . Deze belangen kunnen van diverse aard 
zijn , maatschappelijk , financieel etc. 
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Op het niveau van de woonomgeving warden de prestaties zo veel mogelijk 
geobjectiveerd. 
Ernstige tekortkomingen warden opgevat als dissatisfiers, overige indicatoren als 
satisfiers. 

Na selectie op basis van deze uitgangspunten kunnen de in figuur 7 weergegeven 
kwaliteitsaspecten met bijbehorende indicatoren warden onderscheiden. Deze 
kwaliteitsaspecten en indicatoren zijn ingedeeld naar de hoofdaspecten woning, woningtype 
en woonomgeving. 
Met betrekking tot de woning word en drie hoofdaspecten onderscheiden: 

Deelaspecten die met de grootte van de woning te maken hebben; 
Deelaspecten die met de voorzieningen in de woning te maken hebben; 
Deelaspecten die met de technische staat van de woning te maken hebben. 

Wat betreft het woningtype wordt onderscheid gemaakt in de woonvorm, waarbij afhankelijk 
van de woonvorm enkele specifieke indicatoren warden meegewogen. 
Met betrekking tot de omgeving ten slotte word en drie hoofdaspecten onderscheiden: 
afstand tot voorzieningen, fysieke aspecten en hinderlijke situaties. 

l•J1l• - • ... -1-•a• a •••• 1111 ........... - ..... . . -
Woning Grootte Grootte vertrekken 

Grootte bergruimte algemeen 
Grootte zolder 
Grootte garage 
Grootte berging in de tuin 
Grootte carport 
Grootte prive buitenruimte 

Voorzieningen Voorzieningen badkamer 
Voorzieningen toilet 
Voorzieningen keuken 
Capaciteit elektra 
Beveiliging 
Verwarmingsmogelijkheden 
Warmwatervoorziening 

Technische staat Warmte-isolatie 
Geluidsisolatie 
Onderhoudsstaat 

Woningtype Woonvorm 
Eengezinswoning Verlichting achterpad 

Afsluitbaarheid achterpad 
Meergezinswoning Lift 

Intercom/ videofoon 
Omgeving Afstand tot 

voorzieninoen 
Fysieke aspecten 
Hinderliike situaties 

Figuur 7; Relevante kwaliteitsaspecten en indicatoren 

6.1.6 (mis)match huidig woningwaarderingsstelsel als kwaliteitsmaatstaf 

Op basis van de in figuur 7 genoemde indicatoren kan een vergelijking met het huidige 
woningwaarderingsstelsel 18 warden gemaakt. In figuur 8 is deze vergelijking op zowel het 
niveau van indicatoren als deelindicatoren gemaakt. Er is sprake van een mismatch als 

18 De aspecten gehandicaptenvoorzieningen en serviceflatkostentoeslag zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, 
daar zij op specifieke doelgroepen gericht zijn. 
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verbetering mogelijk is op indicator- of deelindicatorniveau. Verbeterpunten kunnen 
betrekking hebben op splitsing van indicatoren, samenvoeging van deelindicatoren en 
wijzigingen in de puntentoekenning op (deel)indicatorniveau. In paragraaf 6.1. 7 wordt nader 
ingegaan op de verbeterpunten van het woningwaarderingsstelsel als kwaliteitsmaatstaf. 
Daarbij komen oak de (deel)indicatoren nader aan bod. 

• ···---111:• ·~·· ltr:.r~111I111...-.,.1•1 a.~11 "·'t'; 1.• .. l;;.)o'.41 • lltil 'l'•:.l•ihl;..\.llf:Jlll •• -111•11•11•1!.'•'''•'J..."1 I• -1n1~~ 

1) Grootte wonina 
Grootte vertrekken x x 
Grootte berqruimte Berqruimte alqemeen x 

Zolder x 
Garaqe x 
Beroinq in de tuin x 

Grootte prive buitenruimte x 
Carport x x 

2) Voorzieninaen wonina 
Voorzieningen badkamer Douche x 

Bad x 
Wastafel x x 
Badkamermeubel x 
Menokraan x 
Thermostatische menqkraan x 
Douchewand x 
Extra wandteqels x 

Voorzieninoen toilet Aantal toiletten x 
Extra wandteqels x 

Voorzieninqen keuken Lenqte aanrechtblad x 
Luxe aanrechtblad x 
Inbouw kookplaat x 
Inbouw oven x 
Inbouw afzuiqkap x 
Inbouw koelkast x 
Inbouw vrieskist x 
Inbouw vries/koelcombinatie x 
Inbouw vaatwasmachine x 
Menqkraan x 
Thermostatische menakraan x 
Dubbele spoelbak x 
Extra wandteaels x 
Vloerteqels x 
Uitbreidinq keukenkasties x 

Capaciteit van elektra x 
Beveiliaina wonina Alarmsvsteem * 

Hanq- en sluitwerk * 
Verwarminosmooeliikheden Eneroielabel x x 
Warmwatervoorzieninq Energielabel x x 

3l Technische staat wonina 
Warmte-isolatie Enerqielabel x x 
Geluidsisolatie Gebrekenboek x 
Onderhoudsstaat Gebrekenboek x 

4) Woningtype 
Verlichting achterpad x 
( eenqezinswoninq) 
Afsluitbaarheid achterpad x 
( eenoezinswoninq) 
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Lift (meerqezinswoninq) 
Intercom/ videofoon x 
( meerqezi nswon inq) 
Woonvorm x 

Sl Omaevina 
Aanweziqheid voorzieninqen zie 6.1 .7 ount 5) x x 
Fvsieke kwaliteit zie 6.1 .7 ount 5) x 
Hinderlijke situaties zie 6.1 .7 ount 5) 

Figuur 8; (Mis)match bruikbare kwaliteitsindicatoren - indicatoren huidig woningwaarderingsstelsel 

6.1. 7 Verbeterpunten woningwaarderingsstelsel als kwaliteitsmaatstaf 

1) Grootte woning 
Vooral de grootte van de woning levert een belangrijke bijdrage aan de totale waardering 
van de woning (Vrom, 2002b; Heijs, 1992). Ook Scholte en Darnen (1998) en Wensing 
(2004) onderkennen dit en stellen de woninggrootte zelfs centraal in de beleving van 
woonkwaliteit. De gebruikskwaliteit van een woning wordt bepaald door de mate waarin 
bewoners verschillende aan het woonproces verbonden activiteiten kunnen uitvoeren (VAC, 
2005). De VAC maakt onderscheid in de volgende activiteiten: 

• Binnenkomen en verplaatsen; 
• Ontspannen en spelen; 
• Maaltijd bereiden en eten; 
• Slapen; 
• Wassen en drogen; 
• Persoonlijke hygiene; 
• Werken/ studeren; 
• Opbergen en afval. 

Sommige activiteiten zijn typisch gerelateerd aan een bepaald vertrek, waar andere 
activiteiten in meerdere vertrekken kunnen plaatsvinden, zolang het vertrek voldoende 
ruimte biedt. Op basis hiervan kan onderscheid worden gemaakt in vertrekken, bergruimte 
en verplaatsingsruimte . 

Voor de bepaling van de woninggrootte is van belang welke definitie wordt gehanteerd. 
Andere uitgangspunten kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen in de oppervlaktebepaling. 
Een drietal. maten voor oppervlaktebepaling zijn vastgelegd in NEN-normeringen van het 
Nederlandse Normalisatie-instituut; bruto vloeroppervlakte, netto vloeroppervlakte en de 
gebruiksoppervlakte. Door deze NEN-normering laat de bepaling van de oppervlakte met 
behulp van deze methoden geen ruimte voor discussie. 
Bij de bepaling van de bruto vloeroppervlakte (BVO) tellen alle binnenwanden, 
schachtruimten en een groot gedeelte van de woningscheidende wanden mee. Bij de 
bepaling van de netto vloeroppervlakte (NVO) tellen de oppervlakten van binnenmuren, 
schachtruimten en woningscheidende wanden niet mee. In de berekening van de 
gebruiksoppervlakte (GBO) tellen alle binnenmuren wel en alle dragende muren en 
schachtruimten niet mee (Nederlands Normalisatie Instituut, 1997). 
Een andere optie is de oppervlaktemeting uit het huidige woningwaarderingsstelsel. Het 
voordeel van deze methodiek is dat enkel die oppervlakken mee worden geteld die ook 
daadwerkelijk bruikbaar zijn, bovendien geniet deze methode inmiddels de nodige 
bekendheid. Het verdient dan ook de voorkeur deze wijze van oppervlaktebepaling te blijven 
hanteren, met enige wijzigingen in de score naar type ruimte . 
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Vertrekken 
Ten aanzien van de vertrekken is in het huidige woningwaarderingsstelsel enkel de totaal 
oppervlakte van vertrekken van belang. De oppervlakte van vertrekken wordt gewaardeerd 
met 1 punt per m 2 . Doordat sommige activiteiten typisch gebonden zijn aan bepaalde 
vertrekken kunnen hieraan ook minimum eisen verbonden warden. Los van de voorkeuren 
van huishoudens en/of de huishoudensgrootte kunnen minimum eisen warden gesteld aan 
de grootte van de woonkamer, de keuken, grootte van de badkamer en grootte van de 
slaapkamers. Wanneer een bepaald vertrek niet aan de minimum eis voldoet kan de 
totaalgrootte van de woning dit gedeeltelijk compenseren. Naarmate het aantal vertrekken 
toeneemt dat niet aan de minimum afmetingen voldoet, warden deze mogelijkheden steeds 
beperkter. Te kleine vertrekken warden om die reden als dissatisfier gehanteerd, waarbij het 
aantal minpunten toeneemt met het aantal vertrekken dat niet aan de minimumeisen 
voldoet . 

a. grootte woonkamer 
In de woonkamer vindt het grootste aantal verschillende activiteiten plaats. Hierbij valt te 
denken aan bezoek ontvangen, tv kijken, muziek luisteren, spelen (VAC, 2005). De 
samenstelling van het huishouden blijkt nauwelijks van invloed op de benodigde grootte; 
grate huishoudens hebben behoefte aan grotere woonkamers dan kleine huishoudens, maar 
dit verschil is nagenoeg te verwaarlozen (De Bont, 1992 in De Jong, 1997). De verklaring 
hiervoor is dat alle huishoudens, of ze nu groat of klein zijn, eenzelfde hoeveelheid ruimte 
vragen voor de aan de woonkamer gerelateerde activiteiten. De grootte van de zithoek 
neemt niet evenredig toe met het aantal personen dat er moet kunnen zitten. Ook Scholte 
en Darnen (1998) zien de woonkamer als een vertrek dat minimale afmetingen moet hebben 
om kwaliteit te kunnen leveren. Een woonkamer moet voldoende variatiemogelijkheden 
bieden voor de inrichting, met minimale loopruimten en zonder een specifiek zit- en 
eetgedeelte. Op basis hiervan stellen zij dat een woonkamer minstens 20 m 2 groat dient te 
zijn, een kleinere woonkamer is "krap". Een woonkamer met een grootte tussen 20 en 25 
m 2 voldoet beter, maar betitelen zij nog altijd als "niet al te ruim". Een woonkamer kleiner 
dan 20 m 2 kan dan ook als dissatisfier behandeld warden. 

b. grootte keuken 
Net als bij de woonkamer is de benodigde grootte van de keuken nauwelijks afhankelijk van 
de samenstelling van het huishouden; de activiteiten van een groat gezin zijn dezelfde als 
die van een klein gezin. Scholte en Darnen stellen als eis dat een keuken minimaal 6 m 2 

groat is, een kleinere keuken betitelen zij als "krap". Uit onderzoek blijkt dat de mogelijkheid 
om in de keuken te eten door veel woonconsumenten hoog wordt gewaardeerd 
(Kuijpers, 1993 in De Jong, 1997). Wanneer in de keuken ook de eethoek wordt geplaatst, is 
er uiteraard meer ruimte in de keuken benodigd. Bovendien vraagt een grater huishouden in 
dat geval wel meer ruimte in de keuken dan een kleiner huishouden. 
Voor eetgelegenheid in de keuken is minimaal 2,5 meter bij 2,5 meter vloeroppervlak 
benodigd voor plaatsing en gebruik (VAC, 2005). 
Op basis hiervan kan een keuken kleiner dan 6 m 2 als dissatisfier behandeld warden. 

c. grootte badkamer 
Voor de badkamer gaat dezelfde redenering op als voor de keuken en de woonkamer: de 
benodigde grootte van de badkamer is niet gerelateerd aan de huishoudensgrootte. Van de 
woningen die Scholte en Darnen (1998) als probleemwoningen bestempelen hebben een 
kwart een badkamer van het zogenaamde kasttype. Deze badkamers warden als te krap 
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ervaren en hebben een grootte van minder dan 2 m 2 • In deze badkamers is nauwelijks 
ruimte voor douchegelegenheid en een wastafel met spiegel en planchet. 
Een badkamer kleiner dan 2 m 2 is in de huidige tijd ongewenst en kan als dissatisfier gezien 
warden. Voor puntentoekenning dient een badkamer bovendien afsluitbaar te zijn. 

d. grootte slaapkamers 
In veel woonvoorkeurenonderzoeken wordt enkel aandacht besteed aan het aantal 
slaapkamers. Het aantal gewenste slaapkamers is typisch een aspect dat be'invloed wordt 
door de huishoudenssamenstelling. Naar de grootte van de gewenste slaapkamers wordt 
vaak niet gevraagd. In onderzoek van Van Kempen (1994 in De Jong, 1997) wordt een zeer 
ruime slaapkamer niet als criterium bij het zoeken naar een woning betiteld. Het wordt enkel 
gezien als een aantrekkelijke extra. De Jong (1997) stelt dat de oorzaak hiervan wellicht 
gelegen is in het relatief geringe verschil in afmetingen van slaapkamers in de Nederlandse 
woningvoorraad. Onderzoek van Stichting Interface (1995) laat echter zien dat de grootte 
van de hoofdslaapkamer en van de tweede slaapkamer wel degelijk van belang zijn voor 
bewoners; zittende bewoners ervaren te kleine of slecht indeelbare slaapkamers vaak als 
hinderlijk. Dit is ook welhaast logisch: Een slaapkamer bijvoorbeeld waar nauwelijks een bed 
in past biedt weinig gebruikswaarde. Op basis van de plaatsingsruimte die de benodigde 
attributen in de hoofdslaapkamer (tweepersoonsbed en linnenkast) vragen is een grootte 
van minimaal 14 m 2 voor de hoofdslaapkamer gewenst, voor overige slaapkamers is op 
basis van benodigde plaatsingsruimte (eenpersoonsbed, linnenkast, tafel/bureau met stoel) 
een grootte van minimaal 9 m 2 gewenst. 
Vereist is een hoofdslaapkamer en eventuele overige slaapkamers van minimaal 10 m 2 

respectievelijk 6 m 2 groat. Kleinere slaapkamers werken als dissatisfier. 
Een woning die geen apart slaapvertrek heeft, biedt minder functionaliteit en privacy. Het 
huidige woningwaarderingsstelsel stelt hieraan geen voorwaarden; puntenaftrek is hiervoor 
op zijn plaats. 

Overige ruimte 
De oppervlakte van overige ruimten wordt apart gewaardeerd:0,75 punt per m 2 . 

Deze splitsing tussen vertrekken en overige ruimte is verklaarbaar op basis van de 
verschillen in de gebruikskwaliteit van de onderscheiden typen ruimte. Op basis hiervan is -
ten opzichte van het huidige woningwaarderingsstelsel- een verdere onderverdeling van 
bergruimte op zijn plaats: Een zolder die niet als vertrek geldt 19 

, biedt meer 
gebruiksmogelijkheden dan een opbergkast. Ditzelfde geldt voor een garage, en een berging 
in de tuin, waarbij verondersteld wordt dat een garage meer functionaliteit biedt dan een 
berging. Om die reden is een onderverdeling van bergruimte op zijn plaats naar zolder, 
garage, berging in de tuin en bergruimte algemeen. Gemeenschappelijke bergingen warden 
in het huidige woningwaarderingsstelsel gewaardeerd op basis van de totaalgrootte gedeeld 
door het aantal woningen dat van deze berging gebruik maakt. Een gezamenlijke berging 
biedt echter minder kwaliteit dan een afzonderlijke berging. Om die reden warden aan een 
gezamenlijke berging minpunten toegekend. 
Een carport biedt meer gebruiksmogelijkheden dan overige bergruimte ( overdekte 
parkeerplek op eigen terrein), maar is niet afsluitbaar en dus minder geschikt voor het 
plaatsen van bijvoorbeeld fietsen. 

Overige bergruimte 

19 een zolder geldt als vertrek als er voldoende lichtinval is en er een vaste trap aanwezig is 
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Voor veel activiteiten in en om de woning zijn middelen vereist die zodra de activiteit 
gestaakt wordt, ergens opgeborgen warden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld 
schoonmaakspullen, gereedschap, speelgoed of kleding. Om deze spullen op te bergen is 
voldoende bergruimte van belang. Met de graotte van een huishouden neemt oak de 
hoeveelheid op te bergen spullen toe. Uit onderzoek van Wassenberg et al . (1994 in de 
Jong, 1997) blijkt desondanks dat eigenlijk alle huishoudens voldoende bergruimte evenzeer 
waarderen. In het huidige woningwaarderingsstelsel warden ruimten, kleiner dan 2 m 2 

echter niet meegewogen, terwijl een tekort aan bergruimte vaak een bran van ergernis is. 
Het verdient dan oak de voorkeur bergruimte wel mee te wegen. 

Prive-buitenruimte 
Voor de graotte van prive-buitenruimten wordt in het huidige woningwaarderingsstelsel een 
klassenstelsel gehanteerd. Vooral bij prive-buitenruimten met afmetingen die nabij de 
klassengrenzen liggen levert dit prablemen op. Een glijdende schaal heeft dan oak de 
voorkeur. Afwezigheid van een prive-buitenruimte kan als een dissatisfier beschouwd 
warden . Naar huidige maatstaven is het ontbreken een 'zware' dissatisfier; de weging van 
dit aspect is aan de lage kant. 

2) Voorzieningen woning 
Naast woninggraotte blijken oak de voorzieningen van grate invloed te zijn op de beleving 
van de woonkwaliteit. Onder voorzieningen word en hier verstaan: 

uitrusting en afwerking badkamer; 
uitrusting en afwerking toilet; 
uitrusting en afwerking keuken; 
capaciteit elektra; 
beveiliging woning; 
verwarmingsmogelijkheden; 
warmwatervoorziening . 

Bewoners blijken steeds vaker luxe voorzieningen in hun woning te wensen. Vaak oak zijn 
zij bereid deze op eigen kosten in de woning aan te brengen. Het vernieuwde huurbeleid 
speelt op deze ontwikkelingen in, door meer ruimte te bieden voor het zelf aanbrengen van 
wijzigingen in de woning. Een verhuurder is, ender voorwaarden, verplicht een huurder toe 
te staan de woning aan te passen naar eigen smaak en inzicht. Op deze ontwikkeling dient 
oak het woningwaarderingsstelsel in te spelen door het waarderen van extra luxe, zodat een 
verhuurder deze extra's -tegen vergoeding in de huurprijs- aan huurders kan aanbieden. 

Voorzieningen badkamer 
De door de consument gestelde m1n1mum eisen ten aanzien van het sanitair zijn de 
afgelopen jaren, net als veel andere kwaliteitseisen, toegenomen. 
Het woningwaarderingsstelsel stelt voor puntentoekenning voor een douche geen eisen aan 
de plaats van die douche, er mag oak sprake zijn van een douchecabine in een vertrek of 
overige ruimte. In het Bouwbesluit is voor nieuwbouwwoningen een afsluitbare badkamer 
van minimaal 1,6 m 2 met daarin ten minste een wastafel en een bad of douche met kranen 
vereist. 

Bij het onderdeel grootte is al aan de orde gekomen dat deze vereisten voor veel 
woonconsumenten ender de maat is. Als eis is dan ook gesteld dat een douche of bad in een 
afsluitbare badkamer van minimaal 2 m 2 gelegen is. Ten opzichte van vraeger gaan mensen 
vaker ender de douche of in bad dan dat ze de wastafel gebruiken om zich te wassen. De 
Jong ( 1997) veronderstelt bovendien dat woonconsumenten de concentratie van sanitaire 
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voorzieningen in een ruimte op prijs is gaan stellen; vaste wastafels in de slaapkamer 
warden in onderzoeken nauwelijks nog besproken. In het huidige woningwaarderingsstelsel 
warden wastafels met 1 punt per m 2 gewaardeerd. Naar huidige maatstaven behoort een 
badkamer echter standaard uitgerust te zijn met een wastafel, een wastafel in het toilet is 
gewenst. Door de concentratie van sanitaire voorzieningen in een ruimte, is een wastafel op 
de slaapkamer overbodig, en wellicht zelfs hinderlijk. De puntentoekenning voor een bidet 
kan gehandhaafd warden. In de periode tussen 1990 en 2000 nam het aantal woningen met 
een bad of een bad en douche toe, waar het aantal woningen dat enkel een douche heeft en 
het aantal woningen dat geen van beiden heeft afnam. Een en ander blijkt uit figuren 9 en 
10. 

aantal toi le tt en 1990 1995 2000 

67% 65% 54% 

2 of meer 33% 3 5% 46% 

---- ---
totaa l 100% 100% 100% 

voorzie ni ngen in badkarner 1990 1995 2000 

a lleen ee n douche 61% 60% 56% 

bad of bad en douche 36% 38% 44% 

geen van be ide 3% 2% 0% 

---
to ta al 100% 100% 100% 

Figuur 9; Aanwezigheid sanitaire voorzieningen in woningen. 
Bron : VROM, Kwalitatieve Woning Registratie (KWR) 2000 

voorzi eningen in de badkamer 

100% 

90% geen van beide 

80% 
bad oi 

70% bad en douche 

60% 

50% alleen 
een douche 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

1990 1995 2000 

Figuur 10; Voorzieningen in de badkamer 
Bron: VROM, Kwalitatieve Woning Registratie (KWR) 2000 

Een algemene voorkeur voor een douche en een bad ofwel enkel een douche boven een bad 
blijkt echter niet uit onderzoek (De Jong, 1997). Gezien het voorgaande is het echter 
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aannemelijk dat een bad als een aantrekkelijke extra beschouwd wordt, wanneer er oak een 
douche aanwezig is. In het huidige woningwaarderingsstelsel wordt voor een bad meer 
punten toegekend dan voor een douche. Op basis van de voorkeuren van de consument is 
dit niet te staven; een andere puntentoekenning ligt dan oak voor de hand. Bovendien wordt 
in het huidige woningwaarderingsstelsel een lavet als douche geteld, mits er een 
douchegarnituur en een aansluiting voor warm en koud water aanwezig is. Naar huidige 
maatstaven is een lavet niet gelijkwaardig aan een douche; een lavet biedt nauwelijks meer 
kwaliteit dan een wastafel en verdient dan oak een score die gelijk is aan die van een 
wastafel. Wanneer er bovendien geen douche aanwezig is, is een puntenaftrek op zijn 
plaats. 

Doordat mensen vaker dan vroeger onder de douche of in bad gaan, wordt er meer tijd in de 
woning doorgebracht. De badkamer krijgt steeds meer een verblijfsfunctie, waardoor er niet 
alleen eisen aan de grootte warden gesteld, maar oak aan de luxe van de badkamer. In het 
huidige woningwaarderingsstelsel warden extra punten toegekend voor extra luxe. De 
waardering van deze extra luxe laat echter ruimte voor discussie en vraagt om een 
objectieve invulling 20

. Extra luxe wordt geleverd door toepassing van: 
Badkamermeubel; 
Luxe mengkraan (eenhendel mengkraan/ thermostatische kraan); 
Douchewand; 
Extra wandtegelwerk, waarbij ervan uit wordt gegaan dat er minimaal tegelwerk 
is tot 1,80 m boven vloerniveau in de douchehoek en 1,50 in de badhoek. 

Voorzieningen toilet 
Het woningwaarderingsstelsel kent punten toe voor ieder binnen het woongebouw 
aanwezige toilet. Naar huidige kwaliteitsmaatstaven zijn aanvullende eisen gewenst. Volgens 
het bouwbesluit mag de deur van een toilet rechtstreeks uitkomen in een woonkamer of 
keuken, wegens geur- en geluidsoverlast is dit echter niet wenselijk. 
Als er maar een toilet is, is het bovendien niet gewenst dat die zich in de badkamer bevindt. 
Voor bewoners is de badkamer een prive-ruimte, die liever niet wordt gedeeld met 
bezoekers. Als minimum eis voor puntentoekenning kan dan oak gesteld warden dat er 
minimaal 1 separaat toilet in de woning aanwezig dient te zijn. Een tweede toilet kan op de 
badkamer geplaatst zijn, waarbij oppervlaktevermindering zoals in het huidige 
woningwaarderingsstelsel gehanteerd kan warden. 
In verband met eenvoudig schoonhouden komt extra tegelwerk (boven een hoogte van 1,50 
meter) in aanmerking voor extra punten. 

Voorzieningen keuken 
Het belang van de keuken is voor consumenten in de afgelopen jaren aanzienlijk 
toegenomen. De hoeveelheid huishoudelijke apparaten dat bij voorkeur in de keuken 
geplaatst wordt (magnetron, waterkoker, koffiezetapparaat etc.) is de afgelopen jaren oak 
aanzienlijk gegroeid. Om goed gebruik van de keuken te kunnen maken is er voldoende 
oppervlak benodigd om deze apparatuur te plaatsen. Bovendien dient er voldoende 
bergruimte te zijn. Dit stelt eisen aan zowel het benodigde vloeroppervlak, als aan de lengte 
van het aanrechtblad. Naast de ruimte in de keuken zelf en op het aanrechtblad, is vooral de 
gebruiksvriendelijkheid van de keuken een bran van ergernis. De keuken is bij uitstek een 
plek die makkelijk schoon te houden moet zijn. Een goed bruikbaar aanrecht is minstens 
2, 10 meter lang en 0,60 meter breed met aan beide kanten van de spoelbak een werkvlak 
(VAC, 2005). 

20 Wei geeft het overleg voorzitters huurcommissies richtlijnen voor beoordeling , waarvan hier gebruik is gemaakt 
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Daarnaast is benodigd (VAC, 2005): 
Plaatsing magnetron: 60 cm, geaarde wandcontactdoos 
Plaatsing en gebruik koelkast: 0,60 x 1,80 m (bij voorkeur niet onder het raam, in 
verband met hoge koelkast), geaarde wandcontactdoos. 
Plaatsing en gebruik afwasmachine: 0,60 x 1,80 m, geaarde wandcontactdoos, 
afvoer en waterkraan. 
Tegelwerk achter het kooktoestel tot een hoogte van minimaal 1,80 m en tot 
minimaal 0,90 m naast het kooktoestel als spatstrook. Daarnaast zijn er tegels 
tussen het werkblad en de bovenkastjes. Dit maakt schoonmaken van muren 
eenvoudiger. 
Als het aanrecht onder een raam geplaatst is, is een spatstrook van ten minste 15 
cm (vanwege hoge uitloop) wenselijk tussen de bovenkant van het werkvlak en de 
onderkant van het raam of de vensterbank . Bij een spoelbak met een kraan met 
hoge uitloop onder een naar binnen draaiend raam moet de borstwering minimaal 
1,20 m hoog zijn. Bij een lagere borstwering kan het raam niet open . 
De kraan boven de spoelbak dient weggedraaid te kunnen warden en te beschikken 
voer een hoge uitloop, zodat er een emmer onder kan. 
Het aanrechtblad moet voorzien zijn van een waterkering en afschot naar de 
spoelbak. 

Evenals in de badkamer wordt er door de moderne consument niet alleen eisen aan de 
grootte gesteld, maar oak aan de luxe. In het huidige woningwaarderingsstelsel warden 
extra punten toegekend voor luxe. De waardering van deze extra luxe laat echter ruimte 
voor discussie en vraagt om een objectieve invulling 21

. Extra luxe in de keuken wordt 
geleverd door toepassing van: 

Inbouw kookplaat, oven of combinatie; 
Inbouw afzuigkap; 
Inbouw koelkast; 
Inbouw vrieskist; 
Inbouw koeljvriescombinatie; 
Inbouw vaatwasmachine; 
Luxe mengkraan (eenhendel mengkraan/ thermostatische kraan); 
Dubbele spoelbak; 
Extra wandbetegeling; 
Vloertegels; 
Uitbreiding keukenkastjes. 

Capaciteit elektra 
De woning wordt steeds vaker gebruikt voor activiteiten waarvoor elektrische voorzieningen 
nodig zijn . Het aantal elektrische apparaten in huis is de afgelopen jaren enorm gegroeid en 
het einde van deze groei is nag niet in zicht. De woning dient hiertoe uitgerust te zijn met 
een meterkast die voldoende ruimte biedt voor wijzigingen, voldoende groepen, lichtpunten, 
wandcontactdozen en (laze) leidingen. Vooral oudere woningen voldoen hier vaak nag niet 
aan. In het huidige woningwaarderingsstelsel wordt hieraan echter geen aandacht besteed. 

De capaciteit van elektra is uit te drukken in comfortklassen. Deze comfortklassen zijn 
gebaseerd op NEN 1010: 

Comfortklasse A: deze klasse vereist het minimumniveau van NEN 1010; 

21 Wei geeft het overleg voorzitters huurcommissies richtlijnen voor beoordeling, waarvan hier gebruik is gemaakt 
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Comfortklasse B: vereist is het minimumniveau van NEN 1010, vermeerderd met 
50%; 
Comfortklasse C: Deze klasse ligt 100% hoger dan NEN 1010 

Puntentoekenning kan geschieden op basis van deze comfortklassen. In de praktijk is het 
wettelijke minimum (comfortklasse A) de standaard, comfortklasse B komt overeen met wat 
veel bewoners in de praktijk wensen. 

Beveiliging woning 
Veiligheid is een item dat voor steeds meer consumenten grate prioriteit heeft. Steeds meer 
huurders wensen voorzieningen in en om de woning die onveiligheidsgevoelens verkleinen . 
Vanuit veiligheidsoptiek is de beveiliging van woningen van belang, waarbij onder andere 
inbraakwerendheid een grate rol speelt. Sinds enige jaren bestaat er op dit gebied ook een 
keurmerk: het Politiekeurmerk Veilig Wonen ®. Het Politiekeurmerk richt zich niet enkel op 
inbraakwerendheid, maar betrekt bij de keuring een groat aantal veiligheidsaspecten: het 
keurmerk wordt afgegeven voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een 
voorgeschreven pakket van eisen rand sociale veiligheid, leefbaarheid , inbraak- en 
brandpreventie. 
Verhuurders kunnen het veiligheidsgevoel vergroten door toepassing van het 
Politiekeurmerk of onderdelen daarvan zoals een inbraakalarm of inbraakwerend hang- en 
sluitwerk. Toepassing van deze voorzieningen bieden een huurder echter geen garanties. 
Het verdient dan ook de voorkeur deze voorzieningen niet door te laten wegen in de 
huurprijs, om de schijn van garanties te voorkomen. 

Verwarmingsmogelijkheden 
Noot: Omdat verbetering van het woningwaarderingsste!se/ op dit onderdeel een 
samenvoeging inhoudt van drie onderdelen, die in het huidige woningwaarderingsstelsel 
afzonderlijk gewaardeerd worden, worden ze hier gezamenlijk besproken. Het betreft de 
onderde/en verwarmingsmoge!ijkheden, warmwatervoorziening en warmte-iso!atie. 

Het aantal woningen in de bestaande voorraad dat geen individuele centrale verwarming 
heeft is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen . Het deel van de woningvoorraad dat 
gebruik maakt van warmtelevering (blok- of stadsverwarming) bleef over de periode 1995 
tot 2000 nagenoeg constant op 10%. Van alle woningen binnen de aandachtsgroep had in 
2000 70% individuele centrale verwarming. Binnen de niet-aandachtsgroep lag dit 
percentage hoger (83%). Het totaal voor alle huishoudens ligt hiermee op 79% 
(VROM, 2000), zoals uit figuur 11 blijkt. 

Individuele centrale verwarming wordt tegenwoordig meer als een basisvoorziening gezien, 
waardoor het ten opzichte van vroeger een dissatisfier-karakter heeft gekregen. 

Deze individuele centrale verwarmingsinstallaties zijn de afgelopen jaren aanzienlijk 
verbeterd als het gaat om energetische kwaliteit. Het aandeel conventioneel rendement (CR) 
ketels nam af tot slechts 12% van alle woningen waarin een individueel cv-systeem is 
toegepast. Dit betekent dat ruim tweederde van alle CR-ketels die in 1995 aanwezig waren 
inmiddels vervangen is. Voor het overgrote deel zijn deze ketels vervangen door een HR 
(hoogrendement) ketel. Vooral in de koopsector heeft de HR-ketel de voorkeur, in de sociale 
sector wordt nog vaak een VR (verbeterd rendement) ketel geplaatst (VROM, 2000). 
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Figuur 11 ; het aantal individuele cv-systemen 
in de Nederlandse woningvoorraad 
Bron : VROM, Kwalitatieve Woning Registratie 
(KWR) 2000 

Voor de wijze waarop tapwater verwarmd wordt zijn diverse opties voorhanden . Een eerste 
onderscheid is verwarming van tapwater apart danwel in combinatie met de ketel voor 
ruimteverwarming . 
Voor aparte verwarming zijn de meest gebruikte installaties: 

keukengeisers; 
badgeisers; 
boilers ( elektrisch of gasgestookt). 

Vanwege hun beperkte tapcapaciteit hebben keukengeisers een lager energieverbruik. 
Wanneer naar primair energiegebruik gekeken wordt hebben elektrische boilers een lager 
rendement in vergelijking met de gasgestookte boiler. In veel woningen wordt gebruik 
gemaakt van een combiketel. Tapwaterverwarming wordt in dat geval gecombineerd met 
ru imteverwarming. De modernste ketels hebben een HR-warmwater label. Dit label besteed 
niet alleen aandacht aan het rendement van de ruimteverwarming, maar ook aan dat voor 
warm tapwater. Een meer energiezuinige optie is toepassing van een zonneboiler. Een 
dergel ij ke boiler maakt gebruik van zonne-energie voor tapwaterverwarming. Tot slot kan 
tapwater ook via een warmtedistributiesysteem geleverd worden (VROM, 2002c). 

Dat warmte isolatie van belang is voor het wooncomfort mag duidelijk zijn. Bovendien zorgt 
warmte- isolatie voor een lagere belasting van het milieu en levert het de huurder financieel 
voordeel door besparing op de stookkosten. 

De kwaliteit van de aspecten verwarmingsmogelijkheden, warmwatervoorziening en 
warmte-isolatie worden in het huidige woningwaarderingsstelsel afzonderlijk in punten 
uitgedrukt. De bepaling van de totaalscore op deze punten is uiterst lastig, en voor de 
consument nauwelijks inzichtelijk. 

Een eenvoudiger en inzichtelijker wijze van waardering is het Energielabel. Vanaf 2006 moet 
volgens Europese richtlijn iedere woning waar een transactie plaatsvindt (verkoop en 
verhuur) van een energielabel voorzien zijn. Het energielabel is een indicatie voor hoe 
energiezuinig de betreffende woning is, en wordt bepaald aan de hand van de Energie Index 
uit het Energie Prestatie Advies (EPA). Een EPA brengt de energiekwaliteit van een woning in 
beeld. Dit wordt gedaan door de oppervlaktes en isolatiewaarden van vloer, gevel en dak te 
bepalen. Bovendien wordt de energ iezuinigheid van verwarming en warm waterinstallatie 
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bepaald (VAC, 2005). De koppeling tussen de Energie Index uit het EPA en het energielabel 
is echter inhoudelijk nag niet definitief bekend . De indeling is dezelfde als de indeling die oak 
voor elektrische apparaten gebruikt wordt, weergegeven in figuur 12. 

Figuur 12; Energielabel (Bron : Senternovem, 2005) 

Het energielabel geeft in een oogopslag een indicatie voor de mate van energiezuinigheid 
van een woning (zoals het energielabel in figuur 13 dat voor een auto doet), en kan 
daarmee de puntenbepaling voor de deelaspecten centrale verwarming en thermische 
isolatie stukken eenvoudiger en inzichtelijker maken. Aangezien een energielabel vanaf 2006 
verplicht is voor iedere woning die opnieuw verhuurd (of verkocht) wordt, brengt het 
bepalen van het energielabel geen extra inspanningen met zich mee22

. Voorgesteld wordt 
dan oak in het nieuwe woningwaarderingssysteem de punten voor thermische isolatie en 
centrale verwarming te vervangen door een score voor energiezuinigheid op basis van het 
energielabel. Omdat de precieze indeling van het label nag niet bekend is, kan er nag geen 
definitieve uitspraak warden gedaan over de bepaling . Het verdient de voorkeur een 
standaardnorm (bijvoorbeeld categorie D van het energielabel) vast te stellen, waarbij alle 
woningen die lager scoren een puntenaftrek krijgen. Woningen die hoger scoren krijgen 
extra punten toegekend. 

Enorgt,o 

-- ....._ ... 
~----~--=------.-~";;"'...=.:= 

Pon1cmoM1.1to Figuur 13; Energielabel auto 
Bron : www.hetnieuwerijden .nl 

22 Eind augustus 2005 maakte het kabinet bekend in overleg te gaan met de Europese Commissie om te bekijken of de 
richtlijn aangepast kan warden. Waarschijnlijk leidt dit, afhankelijk van de uitkomst van dit overleg, tot uitstel van 
opname in de Nederlandse wetgeving. 
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Warmwatervoorziening 
Zie "verwarmingsmogelijkheden" 

3) Technische staat woning 
De technische staat van de woning valt in dit kader uiteen in de aspecten warmte-isolatie, 
geluidsisolatie en onderhoudsstaat. 

Warmte-isolatie 
Zie "verwarmingsmoge/ijkheden" 

Geluidsisolatie en onderhoudsstaat 
Geluidsisolatie is vooral bedoeld om geluidsoverlast te beperken. In de toekomst zou er 
gedacht kunnen warden aan een keuring op basis van geluidsisolatie, vergelijkbaar met het 
energielabel. Vooralsnog kan echter volstaan warden met het toekennen van minpunten op 
basis van een gebrekkige geluidsisolatie. Hiervoor is het bestaande "gebrekenboek" van de 
huurcommissies afdoende. Structurele overlastsituaties, zoals de nabijheid van een 
vliegveld, warden meegewogen onder overlastsituaties. 

Een verhuurder is bij wet verplicht noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Laat een 
verhuurder dit na, dan kan een huurder op basis van het eerder genoemde gebrekenboek dit 
onderhoud en/of minpunten afdwingen. 

4) Woningtype 
In het huidige woningwaarderingsstelsel warden punten toegekend voor de woonvorm, 
waarbij voor eengezinswoningen onderscheid wordt gemaakt in vrijstaande woning, 
hoekwoning, tussen-/eindwoning. Voor woningen in meergezinswoningen wordt onderscheid 
gemaakt naar de verdieping waarop de woning gelegen is en aanwezigheid van een lift. 
Duplexwoningen warden afzonderlijk gewaardeerd: 4 punten voor een benedenwoning, 1 
punt voor een bovenwoning. 

Ten aanzien van het woningtype kunnen echter nog een aantal belangrijke woonvoorkeuren 
onderscheiden warden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de veiligheid van de (semi-) 
open bare ruimte een grate rol speelt. Bij achterpaden ( eengezinswoningen) en het 
woongebouw (meergezinswoningen) mag dan ook verondersteld warden dat de aspecten die 
met veiligheid samenhangen zwaarder wegen ·dan de overige indicatoren. Voor 
eengezinswoningen zijn de afsluitbaarheid en de aanwezigheid van achterpadverlichting van 
belang, voor meergezinswoningen de wijze van ontsluiting van de centrale toegang en de 
aanwezigheid van een intercom/videofoon met deuropener. 

De aanwezigheid van een lift vergroot in meergezinswoningen het gebruiksgemak. Daarbij 
zijn de afstand van de woning tot de lift en het aantal woningen dat ontsloten wordt door de 
lift bepalend; de aanwezigheid van een lift biedt weinig toegevoegde waarde wanneer de 
toegang tot de lift op grate afstand van de woning gelegen is of wanneer er regelmatig 
capaciteitsproblemen ontstaan doordat het aantal woningen dat ontsloten wordt door de lift 
te groat is. Het Handboek Woonkeur (SKW, 2000) stelt als eis dat een woongebouw 
maximaal 50 woningen mag bevatten; als een woongebouw meer dan 50 woningen bevat, 
dient de ontsluiting als vol gt geregeld te zijn: 
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maximaal 10 woningen aan een portiek of 10 woningen ter weerszijde van het trappen- c.q. 
lifthuis bij een middencorridor of een ga!erij. 

Uit deze omschrijving wordt duidelijk dat er verschil bestaat tussen het type ontsluiting van 
het woongebouw. De VAC (2005) geeft de voorkeur aan de portiekontsluiting, waarbij een 
maximum van 10 woningen per ontsluiting wordt gesteld. Een galerijontsluiting is een 
minder gewenste oplossing, waarbij als maximum 10 woningen aan weerszijden, dus 
maximaal 20 woningen per ontsluiting, wordt gesteld. Voor wat betreft een concrete afstand 
geeft de VAC (2005) de voorkeur aan een maximale afstand van 35 meter van de lift tot de 
voordeur van de woning. 

5) Omgeving 
De aanwezigheid van voorzieningen, de fysieke kwaliteit en structurele overlast hebben een 
aanzienlijke invloed op de waarde van een woning. Om deze aspecten in kaart te brengen 
wordt in de huidige situatie gebruik gemaakt van zogenaamde puntenboeken. In een 
puntenboek zijn de relevante aspecten in overweging genomen door de huurcommissie, 
waarna de betreffende omgevingsaspecten in punten zijn uitgedrukt. Het voordeel van deze 
methode is dat de omgevingsaspecten geobjectiveerd warden. Omdat in de omgevingsscore 
enkel de bereikbaarheid van voorzieningen, de fysieke kwaliteit en structurele 
overlastsituaties warden meegewogen is er sprake van een redelijk vaststaande score. Er is 
dan oak geen noodzaak tot het zelf vaststellen van de omgevingsscore door verhuurders, 
organisatorisch behoeft de vaststelling geen wijziging. Wei dienen de aspecten die in 
overweging warden genomen te warden herzien. Het belang dat door huishoudens aan de 
kwaliteit van de woonomgeving wordt toegekend is de afgelopen jaren aanzienlijk 
toegenomen (a.a. RIGO, 2004). Bovendien is de hoeveelheid vrije tijd en de mobiliteit van 
huishoudens aanzienlijk toegenomen. 

Onderzoek (RIGO, 2004; Dogge, 2003; VROM, 2004b, 2004c) toont aan dater, ten opzichte 
van de aspecten die in het huidige woningwaarderingsstelsel gemeten warden, nag enkele 
andere fysiek-ruimtelijke aspecten van belang zijn bij de waardering van de woonomgeving. 
De aspecten die in het huidige woningwaarderingsstelsel de score bepalen, warden 
besproken in bijlage 6.2. Op basis hiervan kunnen de volgende aspecten warden 
toegevoegd: 

• Ruimtelijke opzet wijk/buurt 
• Ruimtelijke opzet straat 
• Goede aansluiting op auto/snelweg 
• Gemakkelijk de wijk uitkomen met de auto 
• Gemakkelijk de wijk uitkomen met de fiets/te voet 
• Eigen karakter en sfeer buurt 
• Prettig straatbeeld 
• Aantrekkelijke opzet buurt (stratenpatroon) 

In het huidige woningwaarderingsstelsel is voor het onderdeel woning een maximum score 
van 25 punten mogelijk. Gezien de toename van het belang dat hieraan wordt toegekend 
door consumenten, en de vergroting van het aantal deelaspecten waarop de omgeving 
beoordeeld wordt, is verhoging van de maximumscore gewenst. 

6.1. 9 Een verbeterde kwaliteitsmaatstaf 
In paragraaf 6.1.8 zijn verbeterpunten voor de kwaliteitsmaatstaf besproken. Voor de 
puntenscores van de afzonderlijke aspecten is een inschatting gemaakt, afgestemd op de 
huidige scores. Het verdient de voorkeur deze scores definitief vast te stellen op basis van 
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de input van consumentenpanels. Op deze manier wordt een betere afstemming op 
consumentenvoorkeuren verkregen. Bovendien vergroot toepassing van consumentenpanels 
het draagvlak. De nieuwe kwaliteitsmaatstaf ziet er in essentie nu als volgt uit: 

Grootte : 
Oppervlakte van vertrekken 
Oppervlakte zolder 
Oppervlakte garage 
Oppervlakte berging buiten 
Oppervlakte carport 
Oppervlakte prive buitenruimte 

Minpunten: 
Geen afzonderlijke badkamer 
Geen afzonderlijke slaapkamer 
Geen vaste trap naar zolder 
Geen prive buitenruimte 

Woonkamer < 20 m2 
Keuken < 6 m 2 
Badkamer < 2 m 2 
Hoofdslaapkamer < 10 m 2 

Slaapkamer 2, 3 etc < 6 m2 

1 punt/ m 2 

3 punten+0,8 punt/ m 2 

3 punten + 0,8 punt/m 2 

1 punt + 0,8 punt/m2 
0,5 punt + 0,8 punt/m 2 

0,25 punt/m2 

- 3 punten 
- 3 punten 
- 5 punten 
- 8 punten 

- 1 punt 
- 1 punt 
- 1 punt 
- 1 punt 
- 1 punt 

Voldoen meerdere vertrekken niet aan deze minimumeisen dan worden 2 punten extra in mindering gebracht. 

Voorzieningen 
Badkamer : 
Douche en bad 
Badkamermeubel 
Luxe mengkraan (bijv. eenhendel mengkraan) 
Thermostatische kraan 
Douchewand 
Extra wandtegelwerk (boven 1,50 m/ 1,80 m) 

Keuken: 
Lengte aanrechtblad 1, 70 m > 2,00 m 

> 2,00 m 
Inbouw kookplaat (gas, electrisch) 
Inbouw kookplaat (keramisch) 
Inbouw oven 
Inbouw afzuigkap 
Inbouw koelkast 
Inbouw vrieskist 
Inbouw koel/vriescombinatie 
Inbouw vaatwasmachine 
Luxe mengkraan (bijv . eenhendel mengkraan) 
Thermostatische kraan 
Dubbele spoelbak 
Extra wandbetegeling 
Vloertegels 
Uitbreiding keukenkastjes 
(standaard = 3 onderkastjes+ 3 bovenkastjes) 

Toilet : 
2• toilet 
Extra tegelwerk 

Capacite!t elektra : 
Comfortklasse A 
Comfortklasse B 
Comfortklasse C 
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4 punten 
0,25 punten 
0,25 punten 
0,5 punten 
0,25 punten 
0,25 punt/ 2m2 

3 punten 
7 punten 
0,5 punten 
1,25 punten 
0,75 punten 
0,5 punten 
0,75 punten 
0,5 punten 
1,25 punten 
1,25 punten 
0,25 punten 
0,5 punten 
0,25 punten 
0,25 punt/ 2m2 
0,25 punt/ 2m2 
0,25 per kastje 

+ 3 punten 
0,25 punt/ m2 

3 punten 
5 punten 
7 punten 
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Energielabel: 
A-label 
B-label 
C-label 
D-label 
E-label 
F-label 
G-label 

Minpunten: 
Geen douche/bad (lavet is geen douche) 
Aanrechtblad < 1, 70 m 
Toilet op badkamer/toegang 1 • toilet niet via verkeersruimte 

Technische staat 
Geluidsisolatie 
Onderhoudsstaat 

Woonvorm 
Eengezinswoningen : 
Vrijstaande woning 
Hoekwoning 
Tussen/eindwoning 

Meergezinswoningen: 
Begane grond 
1 • verdieping met lift 
1 • verdieping zonder lift 
2• verdieping met lift 
2• verdieping zonder lift 
3• verdieping en hoger met lift 
3• verdieping en hoger zonder lift 

loopafstand tot de lift > 30 meter 
Aantal woningen per lift < 16 
Videofoon met deuropener 
Geen intercom met deuropener 
Centrale toegang niet afsluitbaar 

Duplex woningen: 
Benedenwoning 
Bovenwoning 

Achterpad verlicht 
Achterpad afsluitbaar 

Woonvorm 
Omgeving 

Overlast 

6.2 Voorstel vernieuwde kwaliteitsmaatstaf: casestudie 

ntb 
ntb 
ntb 
ntb 
ntb 
ntb 
ntb 

- 5 punten 
- 3 punten 
- 3 punten 

Gebrekenboek 
Gebrekenboek 

17 punten 
15 punten 
12 punten 

6 punten 
5 punten 
3 punten 
4 punten 
1 punt 
4 punten 
0 punten 

-1 punt 
2 punten 
0,5 punt 
- 1 punt 
- 1 punt 

4 punten 
1 punt 

1 punt 
1 punt 

max. 40 punten 
(puntenboek) 
max - 40 punten 
( pu nten boek/ gebreken I ijst) 

De voorbeeldwoning in paragraaf 2.3 scoorde volgens het huidige woningwaarderingsstelsel 
99 punten. In de voorgestelde systematiek scoort deze woning 109 punten 23

. Enerzijds 
levert de woning volgens de voorgestelde systematiek een lager aantal punten op vanwege 
relatief kleine oppervlakken van de aanwezige vertrekken. Door de verhoging van het aantal 

23 Omdat de definitieve invulling van het energielabel nog niet bekend is, wordt op de betreffende onderdelen de 
huidige waardering toegepast. 
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punten per m 2 van de bergruimte wordt dit gedeeltelijk gecompenseerd; de betreffende 
woning heeft een relatief grote bergruimte. De overige verhoging van de puntenscore wordt 
veroorzaakt door het hogere maximale puntental dat de woonomgeving kan scoren. De 
huurprijs die hieraan verbonden is, is afhankelijk van de vaststelling van de prijs per punt. 
In paragraaf 6.3 wordt hierop nader ingegaan. 

Voorziening 

Oppervlakte vertrekken 

Woonkamer 1 
Slaapkamer 1 
Keuken 
Douche / badkamer 

Woonkamer < 20 m 2 
Keuken < 6 m2 
Hoofdslaapkamer < 10 m2 
Extra aftrek ivm aantal vertrekken dat niet aan minimumeis voldoet 

Oppervlakte overige ruimte 

Berging 
Zolderruimte 
Geen vaste trap naar zolder 

Verwarming 

Aantal verwarmde vertrekken 
Individuele HR ketel 
Verwarmingselementen 
Warmwatervoorziening (combi) 

Warmte-isolatie 

Oppervlakte dubbelglas 
Dakisolatie 
Spouwisolatie 

Keuken 

Aanrecht 
Extra tegelwerk keuken 

Sanitair 

Toilet 
Wastafel 
Douche 
Extra tegelwerk badkamer 
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Aantal eenheden 

16,80 m 2 

8,50 m 2 

5,80 m 2 

2,20 m 2 

Totaal groep 

5,00 m 2 

15,00 m 2 

Totaal groep 

4,00 
1,00 
1,00 
1,00 

Totaal groep 

5,00 m 2 

1,00 
1,00 

Totaal groep 

lengte 1,70m 

Totaal groep 

1,00 
2,00 
1,00 

Totaal groep 

Punten 

16,80 
8,50 
5,80 
2,20 

- 1 
- 1 
- 1 
- 2 

28,00 

5.00 
15,00 
-5,00 

15,00 

8,00 
5,00 
1,00 
1,00 

15,00 

2,00 
2,00 
1,00 

5,00 

3,00 
0,50 

3,50 

3,00 
2,00 
4,00 
0,25 

9,25 
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Capaciteit e/ektra 
0,00 

Totaal groep 0,00 

Woonvorm 

2e etage geen lilt 1,00 
Achterpad verlicht 1,00 
Achterpad afsluitbaar 1,00 

Totaal groep 3,00 

Woonomgeving 

Totaal punten woonomgeving 24 32,00 

Totaal groep 32,00 

Totaal woning 109,00 

6.3 'Regio-opslag': beperkte doorwerking van de marktomstandigheden 
Door differentiatie naar deelmarkt in het woningwaarderingsstelsel te introduceren warden 
de marktomstandigheden in de betreffende regio tot uitdrukking gebracht. Voor die 
deelmarkten waar sprake is van schaarste wordt dan een opslag gehanteerd. Voor de 
vaststelling van de hoogte van de opslag zijn twee mogelijkheden voorhanden: 

1. WOZ-waarde; 
2. Inschatting van deskundigen. 

6.3.1 WOZ-waarde 
Een van de methoden om aansluiting te vinden bij de marktsituatie van de betreffende 
deelmarkt is toepassing van de WOZ-waarde. Naar deze optie is al meerdere malen 
onderzoek gedaan, waarbij vooral onderzocht is of het volledige woningwaarderingsstelsel 
vervangen kan warden door de WOZ-waarde. Het voordeel van de WOZ-waarde is dat deze 
voor iedere woning in Nederland wordt vastgesteld, en wel op basis van uniforme 
taxatiemethoden. Recent is de toepassing van de WOZ-waarde als onderdeel van het 
woningwaarderingsstelsel voorgesteld door minister Dekker van VROM. 

Er kleven echter oak een aantal grate nadelen aan het gebruik van de WOZ-waarde. In de 
praktijk blijkt de toepassing van de WOZ-waarde op problemen te stuiten. In het 
onderstaande kader zijn de bevindingen van een makelaar ten aanzien van de toepassing 
van de WOZ-waarde op huurwoningen geplaatst. 

24 In bijlage 6.2 is een onderbouwing van deze score opgenomen. 
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Een makelaar die namens een woningverhuurder bezwaar aantekende over de hoogte van de 
taxatie verwoordde zijn kritiek als volgt : Bij de vaststelling van de WOZ-waarde wordt gebruik 
gemaakt van referentiewoningen. Een woningverhuurder bezit vaak volledige complexen in een 
bepaalde wijk, waardoor het vinden van goede referentiewoningen voor de taxateur onmogelijk is. 
Vervolgens wordt er dan maar een goede gok gedaan. Bovendien "lijkt het af en toe alsof de 
taxatiewaardes toenemen met de grootte van het begrotingstekort van de gemeente", de 
objectiviteit laat soms ernstig te wensen over. Verder worden, zelfs zonder binnen te kijken, 
huurwoningen op dezelfde wijze getaxeerd als koopwoningen. De ervaring leert dat huurwoningen 
qua voorzieningen minder luxe uitgerust zijn dan koopwoningen, een verschil dat je in de 
taxatiewaarde niet terugziet . 

Daarnaast kunnen nag enkele principiele redenen aangevoerd warden om niet te kiezen voor 
toepassing van de WOZ-waarde, die vooral gebaseerd zijn op de verschillen tussen koop- en 
huurwoningmarkt: 

Schaarste op de koopwoningmarkt hoeft geen schaarste op de huurwoningmarkt te 
betekenen. De WOZ-waarde is gebaseerd op de vrije verkoopwaarde van koopwoningen . 
Schaarste op de koopwoningmarkt be'invloedt de vrije verkoopwaarde in de betreffende 
deelmarkt, de schaarste op de huurwoningmarkt in diezelfde deelmarkt hoeft echter niet 
van dezelfde orde te zijn. Op de huurwoningmarkt kunnen daardoor schaarste-effecten 
toegelaten warden die veel meer de schaarste op de koopwoningmarkt weerspiegelen 
dan de schaarste op de betreffende huurwoningmarkt (VROMRAAD, 1999). 
Het kopen van een woning kent niet alleen consumptiemotieven, maar oak 
investeringsmotieven. Hierdoor heeft oak de verwachting ten aanzien van de 
toekomstige waardeontwikkeling van de woning invloed op de prijsvorming. In de 
huursector speelt alleen het consumptiemotief een rol (RIGO, 2000). 

Gezien het bovenstaande kan geconcludeerd warden dat het prijzenpatroon in de koopsector 
niet zonder meer geprojecteerd kan warden op de huursector. Een gewilde huurwoning hoeft 
in de koopsector niet per definitie oak een aantrekkelijk object te zijn en andersom. De woz
waarde is dan oak geen bruikbare kwaliteitsmaatstaf voor de huursector. 

6 .3.2 Inschatting van deskundigen 
Dat de WOZ-waarde op zich geen bruikbare kwaliteitsmaatstaf voor de huursector is, 
betekent niet dat zij volledig onbruikbaar is. Voor bepal ing van de hoogte van de "regio
opslag" kan een beroep gedaan warden op marktdeskundigen. Toezicht op de vaststelling 
kan ondergebracht warden bij de Huurcommissie. Het voordeel van deze methode ten 
opzichte van enkel het gebruik van de WOZ-waarde is het feit dat de noodzakelijke opslag 
specifiek gericht is op de schaarste van de betreffende huurwoningmarkt. Bij vaststelling 
van de regio-opslag kunnen marktdeskundigen putten uit diverse bronnen, zoals de WOZ
waarde en de ontwikkelingen van de grondprijzen in de betreffende regio. 

In voorgaande hoofdstukken is gesteld dat er moet warden gezocht naar een compromis 
waarbij de markt de ruimte krijgt zonder dat de maatschappelijke belangen in gevaar 
komen; schaarste mag dus doorwerken in de maximaal redelijke huurwaarde, het mag 
echter niet leiden tot structurele overwinsten. 

Uitsluiten van marktwerking heeft vooral tot gevolg dat de nieuwbouwproductie minder 
interessant is voor investeerders. Dit geldt vooral op de deelmarkten waar schaarste heerst, 
terwijl juist daar de roep om nieuwbouw het hardste klinkt; eens te meer wordt hier 
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gewezen op de v1cieuze cirkel. Investeerders zijn gebonden aan maximum huurprijzen, 
waardoor de terugverdientijd van hun investering langer wordt en investeren in de 
huurwoningmarkt minder aantrekkelijk is dan investeren in andere markten. Dit effect wordt 
nog versterkt doordat investeerders die willen investeren in de huurwoningmarkt de 
'grondstoffen' voor hun product moeten inkopen op deelmarkten die wel vrije prijsvorming 
kennen . Dit effect komt het sterkst tot uiting op de markt voor bouwgronden . Het is 
onredelijk van een verhuurder te verwachten dat hij een investering doet in Amsterdam 
waar de grondprijs enkele malen hoger is ten opzichte van die in Groningen, terwijl de 
maximaal redelijke huurwaarde in beide situaties gelijk wordt gesteld . De maximaal 
redelijke huurwaarde zou een verhuurder dan ook minimaal de mogelijkheid moeten bieden 
de investering die hij doet terug te verdienen uit de huurprijsopbrengsten. Dit impliceert een 
opslag die direct of indirect gerelateerd is aan de verschillen in grondprijzen. 

6.4 Resume 
In dit hoofdstuk zijn verbetervoorstellen gedaan voor het woningwaarderingsstelsel. Hierbij 
is onderscheid gemaakt naar verbetering van de kwaliteitsmaatstaf en introductie van een 
prijsdifferentiatie naar regio. 

Kwaliteit is een zeer divers begrip waardoor het lastig meetbaar is. Op basis van een 
inventarisatie van een groat aantal aspecten van wonen is aan de hand van het huidige 
woningwaarderingsstelsel een voorstel gedaan voor toevoeging c.q. herijking van criteria. 
Voor weging van de relevant geachte criteria is een inschatting gemaakt; om een betere 
afstemming op consumentenvoorkeuren te verkrijgen verdient het de voorkeur deze scores 
definitief vast te stellen met behulp van consumentenpanels. Op deze manier kan bovendien 
het draagvlak warden vergroot. 

Om marktomstandigheden tot uitdrukking te brengen in de maximaal redelijke huurprijs 
wordt voorgesteld een opslag, gedifferentieerd naar regio, te introduceren. Hoewel de WOZ
waarde hieraan een bijdrage kan leveren, verd ient het de voorkeur de opslag niet volledig 
op de WOZ-taxatie te baseren . Investeerders zijn gebonden aan maximum huurprijzen, 
waardoor de terugverdientijd van hun investering langer wordt en investeren in de 
huurwoningmarkt minder aantrekkelijk is dan investeren in andere markten. Dit effect komt 
het sterkst naar voren in de prijzen van de grand, die een verhuurder nodig heeft om zijn 
product aan te bieden . Door de regio opslag, direct of indirect, te relateren aan de 
ontwikkeling van de grondprijzen in de betreffende regio, wordt de verhuurder een reele 
terugverdienmogelijkheid geboden voor de investeringen die hij doet. 

Aan de hand van een casestudie zijn de verschillen tussen het huidige 
won ingwaarderingsstelsel en de voorgestelde methodiek inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van de voorbeeldwoning uit hoofdstuk 2. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk warden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op een rijtje gezet. 

7.1 Conclusie 
Het voorstel voor vernieuwing van het woningwaarderingsstelsel dat hier is gedaan kan in 
een tweetal kernbegrippen warden samengevat: 

Vernieuwing van de kwaliteitsmaatstaf; 
Sinds de invoering, circa 25 jaar geleden is het woningwaarderingsstelsel nauwelijks 
aangepast, waardoor het niet goed meer aansluit bij de huidige consumentenvoorkeuren. 
Op basis van de huidige kwaliteitsmaatstaf is per hoofdonderdeel bekeken hoe een 
betere aansluiting kan warden gerealiseerd, waarbij aandacht is besteed aan enerzijds 
luxe en maatschappelijk gewenste voorzieningen. Anderzijds is het aantal kwalitatieve 
tekortkomingen uitgebreid. 
Introductie van een regio-opslag. 
In de kwaliteitsmaatstaf wordt het element locatie slechts op fysieke elementen 
beoordeeld. Een onderscheid tussen gewilde en minder gewilde locaties ontbreekt hierbij. 
De bereidheid tot investeren door verhuurders wordt hierdoor op gewilde locaties niet 
gestimuleerd. Door een regio-opslag te introduceren kunnen verhuurders beter inspelen 
op de markt, waardoor eerder en meer ge'investeerd wordt in regio 's waar dit 
noodzakelijk is. Om de informatiefunctie van de kwaliteitsmaatstaf te behouden gaat de 
voorkeur uit naar een introductie van een regio-opslag buiten de kwaliteitsmaatstaf. 

Dit voorstel voor vernieuwing van het woningwaarderingsstelsel past in een huurbeleid dat 
een betere werking van de woningmarkt voorstaat. Voor een betere werking is tevens een 
algehele visie op de woningmarkt nodig waarbij tenminste aandacht wordt gevraagd voor de 
volgende punten: 

Vergroting van het aanbod; 
Gelijkwaardigere behandeling huur- en koopwoningmarkt; 
Doorstroming dient op gang gebracht te worden; 
Betere aansluiting van het aanbod op de mogelijkheden en wensen van de 
woonconsument; 
Kaders voor rechten en plichten van woningcorporaties. 

Een totaalvisie op de woningmarkt is noodzakelijk om de positie van huurders en 
verhuurders in evenwicht te houden. Het voorliggende voorstel voldoet aan deze 
uitgangspunten voor evenwicht. Het voorziet in een toename van de mogelijkheden voor 
afstemming van prijs en kwaliteit zonder de bescherming van de huurder uit het oog te 
verliezen. Er wordt daarbij ingezet op een vergroting van de bouwproductie waardoor in de 
komende jaren meer ruimte op de woningmarkt ontstaat . De eisen van de consument ten 
aanzien van wonen worden dan nog veelzijdiger. Om in te kunnen spelen op deze eisen 
moeten verhuurders creativiteit, ondernemerschap en handelingsvrijheid inzetten, die in een 
bureaucratisch model als het woningwaarderingsstelsel niet te vangen is. In de nabije 
toekomst vereist dit dan ook een methode om het huurprijsplafond meer globaal vast te 
stellen, waardoor een verdere verruiming van contractvrijheid in het verschiet ligt. Op dit 
moment is snelle verruiming van de contractvrijheid echter onverantwoord, gezien de te 
geringe keuzemogelijkheden voor consumenten . 
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7.2 Aanbevelingen 

Meer keuzevrijheid 
De voorstellen ten aanzien van vernieuwing van het woningwaarderingsstelsel zijn 
gebaseerd op een overheidsbeleid dat meer keuzevrijheid nastreeft. Een ruimere 
woningmarkt is hierbij van het grootste belang: echte onderhandelingsruimte ontstaat pas 
wanneer de huurder oak daadwerkelijk een keuze heeft. Wanneer de markt krap is heeft de 
verhuurder alle troeven in handen. Een voldoende ruime en blijvend ruime woningmarkt kan 
alleen ontstaan wanneer het overheidsbeleid op een aantal punten aangepast wordt, waarbij 
vergroting van het aanbod een belangrijke rol speelt. 

Bij dit alles speelt oak het vraagstuk van de herverdeling van welvaart een belangrijke rol: 
De herverdeling van welvaart via de huurprijsregulering leidt tot enorme welvaartsverliezen. 
Het verdient de voorkeur herverdeling op andere, efficientere wijze na te streven. 

Verschil huurprijsplafond - marktprijzen 
Om meer vrijheid op de woningmarkt te bieden dient het huurprijsplafond voldoende aan te 
sluiten bij de (waarschijnlijke) marktprijzen. Alleen zo wordt de signaalfunctie van een hoge 
prijs behouden zonder dat de bescherming van de huurder tegen excessieve huurprijzen 
volledig vervalt. Dit vereist continue monitoring van het rijk op het vlak van zowel nationale 
als regionale woningmarktontwikkelingen. 

Invoering ineens / stapsgewijs 
Er kan voor gekozen warden wijzigingen ineens of stapsgewijs in te voeren. Als het gaat om 
vergroting van de marktwerking heeft stapsgewijze invoering de voorkeur, om zo een 
periode van gewenning te creeren en de consequenties te monitoren. Voor verbetering van 
de kwaliteitsmaatstaf heeft invoering ineens de voorkeur, bij stapsgewijze invoer bestaat het 
risico dat gebruikers het overzicht verliezen. Op enkele punten vereist het verbetervoorstel 
voorbereidingen van verhuurders (opnemen/inspecteren) van woningen, waardoor 
aanpassing van het stelsel niet direct doorgevoerd kan warden . Bovendien is de invoering 
van het energielabel onlangs uitgesteld. Toepassing van het energielabel in het 
woningwaarderingsstelsel betekent een grate vereenvoudiging. Zadra het label ingevoerd 
wordt dient het opgenomen te warden in het woningwaarderingsstelsel. 

Herijking 
Consumentenvoorkeuren veranderen in de tijd gezien. Dit maakt periodieke herijking van de 
maximaal redelijke huurwaardebepaling noodzakelijk. Bovendien kunnen wijzigingen in de 
marktverhoudingen optreden die aanpassing van de toets vereisen. Omdat 
consumentenvoorkeuren -met name de consumentenvoorkeuren die van invloed zijn op de 
maximaal redelijke huurwaarde- niet al te plotseling wijzigen, kan een periodieke herijking 
van eens per 4 a 5 jaar voldoen. Op dat moment kan tevens bezien warden of de inzet op 
verhoging van de nieuwbouwproductie voldoende vruchten heeft afgeworpen. Bij voldoende 
ruimte op de woningmarkt kan het huurprijsplafond globaler warden vastgesteld. 

Prijstransparantie 
De kwaliteitsmaatstaf in het woningwaarderingsstelsel levert een belangrijke bijdrage aan de 
transparantie van huurprijzen. Wanneer de woningmarkt ruimer wordt, en het 
huurprijsplafond globaler vastgesteld wordt bestaat het risico dat deze transparantie 
verloren gaat. De puntenwaarderingen bevatten een schat aan informatie die het waard is 
behouden te blijven. In overleg met verhuurdersorganisaties dient op dat moment bekeken 
te warden hoe deze informatie gebruikt kan warden om de prijstransparantie zo veel 
mogelijk te behouden. Omwille van de uniformiteit verdient het de voorkeur hierbij aan te 
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sluiten bij bestaande taxatiemethodieken, waarvan de comparatieve methode (zie bijlage 
7.2) de meest bruikbare is. Deze methode wordt veelvuldig toegepast in de markt voor 
winkelpanden, kantoren en koopwoningen. 

75 



De Nederlandse woningmarkt en de rol van het woningwaarderingsstelsel 

76 



De Nederiandse woningrnarkt en de rol van het woningwaarderingsstelsel 

Bronnen 

Anderiesen en Reijndorp (1990), Stad naar keuze - Gedachten over de toekomst van de 
stadsvernieuwing, Projectorganisatie Stadsvernieuwing - DROS Gemeente Rotterdam, 
Rotterdam. 

Andriessen en Heertje (1994), Economie in theorie en praktijk, Amsterdam. 

Baum, Crosby en MacGregor ( 1996), Priceformation, mispricing and investment analysis in 
property market, a response to a note on the initial yield revealed: explicit valuations and 
the future of property investment, Vol. 1, No. 1, pp 36-49. 

Bouwfonds (2002), Jaarverslag 2002, Hoevelaken. 

Brouwer (2003), Economie en vastgoed: terug naar 1982?, speech gehouden op 
07/01/2003, op het congres 'PropertyNLforum 2003' te Amsterdam. 

Conijn (1990), De verzwegen problemen van de brutering, Delft. 

Conijn en Leidelmeijer (2005), Markthuren vereisen goede marktwerking, in Aedes
magazine 2/2005 

CPB (2001), Housing subsidization in the Netherlands, Den Haag. 

Delfgaauw (1969), Theorie van het proces der prijsvorming, Den Haag. 

Directoraat Generaal van de Volkshuisvesting (1996), Herijking 
Woningwaarderingsstelsel (WOZ), Zoetermeer. 

Dogge (2003), Van woningverhuurder naar aanbieder van woongenot, Eindhoven. 

Ens, Van (2005), De economische noodzaak van een ruimer huurbeleid, in Aedes-magazine, 
1/2005. 

Fleurke en De Vries (1999), Terugtred van de overheid uit de volkshuisvesting, in 
Dictaat Woningbeheer, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven. 

Floor (1971), Beschouwingen over de bevordering van de volkshuisvesting, Leiden. 

Fokkema (2003), bouwen voor de doorstroming: Op zoek naar het hoogst haalbare, in 
Buildingbusiness, april 2003. 

Heijs (1992), een exploratieve analyse naar wooncomfort, Nijmegen. 

Hilverink (2004), De inefficientie van de Nederlandse woningmarkt - De vastgoedlezing 
2004, Amsterdam. 

Janssen (1992), De prijsvorming van bestaande koopwoningen, Nijmegen. 

77 



De Nederlandse woningmarkt en de rol van het woningwaarderingsstelsel 

Jong, De (1997), Woon-voorkeurenonderzoek: theorie, empirie en relevantie voor de 
praktijk, Delft. 

Kadaster (2005), Kwartaa/bericht vierde kwartaal 2004, januari 2005. 

Keeris (2001), Vastgoedbeheer Lexicon: Begrippen, Omschrijving, toelichting, Groningen. 

Kersloot (1999), (des)investerings- en huurprijsbeleid van verhuurders van woningen, Dellt. 

Nederlands Normalisatie Instituut (1997), NEN-2580, Delft. 

NEPROM (2003), Groei door snoei!, NEPROM-actieplan aangeboden aan minister 
S.M. Dekker, Voorburg. 

Pott (1991), Kwaliteitsbesturing van buurten; ontwikkeling van een 
kwaliteitsbesturingssysteem, afstudeerverslag, Technische Universiteit Eindhoven, 
Eindhoven. 

Priemus (1971), Woningmarktonderzoek; op zoek naar een theorie, Stedebouw en 
Volkshuisvesting, 52-oktober, 450-465. 

Priem us ( 1983a), Volkshuisvestingssysteem en woningmarkt, Delft. 

Priem us ( 1983b), Huurprijsbeheersing: omstreden instrument van vo/kshuisvestingsbeleid, 
Delft. 

Priemus (2000), Mogelijkheden en grenzen van marktwerking in de volkshuisvesting, 
Utrecht. 

RIGO (2000), Modernisering woningwaarderingsstelsel - een verkennende studie, 
Amsterdam. 

RIGO (2004), Het wie, wat en waar van de woonomgeving - Hulpmiddel bij integrate 
planontwikkeling, Amsterdam. 

Robinson ( 1979), Housing economics and public policy, Landen. 

Schaar, Van der (1987), Groei en bloei van het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid, Delft. 

Scholte en Darnen (1998), Kleine woning meest kwetsbare categorie - nadere 
analyse van de aandachtsvoorraad, in Renovatie & Onderhoud, juni, pp. 8-11. 

SER (1989), Volkshuisvesting, publicatienummer 04, Den Haag. 

SER (2000), Toekomstgericht woonbeleid, publicatienummer 10, Den Haag. 

SKW (2000), Handboek Woonkeur - Nationaa/ certificaat voor nieuwbouwwoningen, 
Almere Haven. 

78 



De Nederlandse won1ngmarkt en de rol van het woningwaarderingsstelsel 

Smeets (1995), Strategisch woningbeheer en marketing - instrumenten voor 
marktpositionering en ingreepplanning, in dictaat College Woningbeheer, Technische 
Universiteit Eindhoven, Eindhoven. 

Stichting Interface (1995), woningmarktenquete Eindhoven, Eindhoven. 

Ten Have (2002), Taxatieleer Vastgoed 1, Groningen/Houten. 

VAC (2005), Woonkwaliteitwijzer - integrate visie op de gebruikskwaliteit van woning en 
woonomgeving, Utrecht. 

VROM (1989), Volkshuisvesting in de jaren negentig; van bouwen naar wonen, Den Haag. 

VROM (2000), Kwalitatieve Woning Registratie 2000, Den Haag. 

VROM (2002a), Besluit Beheer Sociale Huursector, integrate tekst gewijzigde BBSH per 1 Juli 
2002, Den Haag. 

VROM (2002b), Woning Behoefte Onderzoek (WBO) 2002, Den Haag. 

VROM (2002c), Energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad - KWR 2000 maakt 
balans op, Den Haag. 

VROM (2004a), Cijfers over wonen 2004, Den Haag. 

VROM (2004b), De wijk ontrafeld - waarderingsinstrument om fysiek ruimtelijke kwaliteiten 
van wijken in kaart te brengen, Den Haag. 

VROM (2004c), Leefbaarheid van wijken, Den Haag. 

Vromraad ( 1999), Huurbeleid met contractvrijheid, Advies 018, Den Haag. 

Vromraad (2004), Op eigen kracht; Eigenwoningbezit in Nederland, Advies 044, Den Haag. 

Wensing (2004), De markthuur van woningen, ASRE research publications, Amsterdam. 

WRR (2004), Maatschappelijke dienstverlening, een onderzoek naar vijf sectoren, Den Haag. 

79 



De Nederlandse woningmarkt en de rol van het woningwaarderingsstelsel 

80 



De f\Jederlandse woningmarkt en de rol van het woningwaarderingsstelsel 

Bijlagen 

81 



De Nederlandse woningmarkt en de rol van het woningwaardenngsstelsel 

Bijlage 2.1 Bepaling van de puntenscore voor zelfstandige woningen 
Bron: www.vrom.nl 

In de onderstaande tekst staat aangegeven hoe de puntenscore van een zelfstandige woning 
bepaald wordt, en waar bij de berekening van punten op gelet moet warden. De tekst is 
afkomstig uit het informatieblad Woningwaarderings-/puntenstelsel voor zelfstandige 
woningen 1 Juli 2005 - 30 juni 2006. 

1 Oppervlakte van de vertrekken 
Voor de oppervlakte van uw woning kunt u punten berekenen. Deze kunt u alleen berekenen 
voor de oppervlakten van vertrekken en overige ruimten. 

Wat geldt als vertrek? 
Woonkamer, andere kamers, keuken, badkamer en doucheruimte. Hiervoor tellen alleen de 
vloeroppervlakte van dat deel van het vertrek waar de plafondhoogte ten minste 1,5 m hoog 
is. 
Open keukens of vertrekken die met een schuifwand van elkaar gescheiden zijn, gelden als 
afzonderlijk vertrek. Zolders die als vertrek bestemd zijn, moeten een aan de binnenkant 
afgedekt dak en een beloopbare vloer hebben en via een vaste trap bereikbaar zijn. 

2 Wat valt er onder overige ruimten? 
Dat zijn schuren, zolderruimten, kelders, wasruimten, bijkeukens, garages en bergingen. 
Deze ruimten tellen alleen mee als de oppervlakte van die ruimte ten minste 2 vierkante 
meter (m 2

) is. U berekent alleen de vloeroppervlakte van dat dee! van het vertrek waar de 
plafondhoogte ten minste 1,5 m hoog is. 

Wat doet u met de oppervlakte van kasten, aanrechten, ruimte onder de vaste trap? 
• De oppervlakte van losse en vaste kasten (kleiner dan 2 m 2 ), en de vloeroppervlakte 

onder aanrechten, toestellen in de keuken, badkuip, lavet of douchebak, moederhaard, 
cv-ketel en boilerinstallatie telt mee. 

• Van de oppervlakte onder een vaste trap, telt alleen het gedeelte waar de ruimte tussen 
de vloer en de onderkant van de trap ten minste 1,5 m hoog is. 

Wat doet u met de oppervlakte van leidingen, toiletten? 
• De oppervlakte die wordt ingenomen door schoorsteenkanalen, ventilatiekanalen of 

stand- of grondleidingen wordt niet meegerekend. 
• Als een toilet in een bad- of doucheruimte staat, kunt u 1 m 2 van de oppervlakte van die 

bad- of doucheruimte aftrekken. 

Welke ruimten tel/en niet mee? 
(Speel)hallen, gangen, verkeersruimten en overlopen tellen niet mee. Ook oppervlakten van 
overige ruimten die kleiner zijn dan 2 m 2 tellen niet mee. 

Hoe bepaalt u de oppervlakten van vertrekken en overige ruimten? 
Eerst meten: meet de oppervlakte (lengte x breedte) van muur tot muur, op een hoogte 
van 1,5 m boven de vloer. Dit geldt ook als de oppervlakte op 1,5 m hoogte afwijkt van 
de oppervlakte op vloerniveau. Heeft een ruimte een hellend of verlaagd plafond, dan 
geldt alleen de oppervlakte van het gedeelte waarboven het plafond ten minste 1,5 m 
hoog is. 
Vervolgens afronden: zijn de vertrekken opgemeten, tel dan de oppervlakten bij elkaar 
op en rond de uitkomst af op hele vierkante meters. Rond 0,5 m 2 of meer af naar boven 
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en minder dan 0,5 m 2 naar beneden. Bereken 1 punt per m 2 . Tel vervolgens de 
oppervlakten van de overige ruimten bij elkaar op, rond de uitkomst af en bereken 0,75 
punt per m 2 . 

3 Centrale verwarming 
Bereken voor elk verwarmd vertrek (zie '1 Oppervlakte van de vertrekken') 2 punten; 
verwarming in de overige ru imten telt in dit geval niet mee. De verwarmingswijze is niet van 
belang, maar de verwarming moet wel tot de woning behoren. Als bij stadsverwar
mingsinstallaties de vergoeding voor de aansluiting in de kale huurprijs is opgenomen - en 
niet ook in de servicekosten - kunt u 2 punten per vertrek berekenen. Betaalt de huurder die 
vergoeding rechtstreeks aan het stadsverwarmingsbedrijf of via de verhuurder in de 
servicekosten, bereken dan 1,5 punt per vertrek. 

Extra punten 
Bereken 3 punten extra per woning bij een individuele centrale verwarmingsinstallatie. 
Als die verwarmingsinstallatie een hoogrendementsketel heeft, kunt u 5 punten extra 
berekenen. 

• Bereken 1 punt extra per woning bij een collectieve hoog-rendementsverwarming. 
• Bereken 1 punt extra per woning bij een collectieve verwarmingsinstallatie met een 

meter die per woning zowel de doorgestroomde hoeveelheid als de warmteafgifte meet. 
bereken 1 punt extra per woning voor een centrale verwarming in combinatie met een 
warmwatervoorziening, waarvoor in de kale huur een vergoeding is begrepen (cv
combi). Is deze warmwatervoorziening collectief en wordt het verbruik ook per woning 
gemeten, dan is er eveneens een toeslag van 1 punt. 

• Bereken 0,25 punt extra per vertrek voor regelbaarheid van de temperatuur per 
afzonderlijk vertrek met thermostatische kranen (maximaal 2 punten per woning). 

• Bereken 1 punt extra per ruimte bij verwarmingselementen buiten vertrekken, maar 
binnen de woning en de bijgebouwen. bijvoorbeeld radiatoren, vloerverwarming, of 
uitstroomopeningen voor hete lucht in een gang of een garage (maximaal 4 punten per 
woning). 

4 Warmte-isolatie 
Voor warmte-isolatie worden ten hoogste 15 punten toegekend. Een maatstaf kan zijn om 
per € 226,89 van het ge'lnvesteerde bedrag voor de isolatie 1 punt te berekenen indien de 
kosten in redelijke verhouding staan tot de kwaliteit. Dit wordt redelijk geacht indien de 
isolatie voldoet aan de NIP-norm . Voor de verschillende soorten warmte-isolatie kunt u ook 
de volgende punten berekenen : 

Soorten warmte-isolatie Punten 

Dubbelgi las Q:,4 punt per m2 

Spouw isolati'e 1 punt perwoning 

Vloerisolatie 2 punte n per woning 

Dakisolatie 2. punten per woning 

Gevelisolatie 6 punten per woning 
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Tel de oppervlakten van alle ge"lsoleerde ramen (meet hierbij het glas, niet de kozijnen) bij 
elkaar op en rond het totaal af op hele m 2 • Bij woningen in meergezinshuizen wordt het 
aantal punten van vloer- , dak- of kopgevelisolatie aan de buitenzijde berekend en verdeeld 
over alle woningen die tot het meergezinshuis behoren. 

5 Keuken 
De lengte van het aanrecht bepaalt het aantal punten van de keuken. Ingebouwde 
spoelbakken worden meegeteld, ingebouwde kookplaten niet. Afhankelijk van de kwaliteit 
kunnen deze punten maximaal verdubbeld worden. Bereken geen punten wanneer een 
aanrecht niet voorzien is van onderkasten. Bereken ook geen punten als er geen aan- en 
afvoer van water is of geen aansluitingspunt 
voor een gas- of elektrisch kookapparaat. 

Punten per aanrechtlengte 
• Bereken 0 punten bij een aanrecht tot 1 m. 
• Bereken 4 punten bij een aanrecht van 1 tot 2 m . 

Bereken 7 punten bij een aanrecht van 2 m of meer. 

Extra punten 
Extra punten worden toegekend voor een keukenuitrusting of afwerking met een hogere 
kwaliteit dan bij woningwetwoningen gangbaar is. Bereken 1 punt per € 226,89 (f 500) van 
de oorspronkelijke investering (betaald door de verhuurder), mits de investering in redelijke 
verhouding tot de kwaliteit staat. Als maximum geldt het aantal punten dat op grond van de 
aanrechtlengte is bepaald . 

6 Sanitair 
Het puntental van het sanitair wordt bepaald door de aanwezige voorzieningen. Bad- of 
doucheruimten kunnen alleen punten krijgen als de wand- en vloerafwerking voldoende 
waterdicht is, als er aansluitingspunten voor warm en koud water zijn, en als de douche ook 
voorzien is van douchegarnituur. 
• Bereken 4 punten voor een douche. 
• Bereken 6 punten voor een bad (met of zonder handdouche). 
• Bereken 7 punten voor een bad en afzonderlijke douche. 
• Bereken 1 punt per wastafel. Als wastafels gelden alle was- en spoelbakken die op de 

waterleiding en het riool zijn aangesloten. Uitzondering hierop vormen het bad, de 
spoelbakken in een aanrecht en wasbakken waarboven een douche is aangebracht. Een 
bidet telt als wastafel. 

• Bereken 3 punten voor een toilet met waterspoeling. Een toilet in de badkamer krijgt ook 
3 punten , maar de oppervlakte van de badkamer wordt met 1 m 2 verminderd. 

Extra punten 
• Extra punten worden toegekend voor sanitair of voor een afwerking van bad- of 

doucheruimte die kwalitatief beter is dan bij woningwetwoningen gangbaar is. 
• Bereken 1 punt per€ 226,89 (f 500) van de oorspronkelijke investering (betaald door de 

verhuurder). U kunt het puntental per voorziening maximaal verdubbelen . 

6a Gehandicaptenvoorzieningen 
Voor het aanbrengen van een gehandicaptenvoorziening berekent u 1 punt per€ 226,89 (f 
500) als deze is betaald door de verhuurder. 
Voorwaarde is wel dat voor deze voorziening een subsidie is verleend op grond van de Wet 
voorzieningen gehandicapten. Berekening: u neemt het bed rag dat door de verhuurder is 
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betaald. Hier trekt u zowel het subsidiebedrag als de eventuele eigen bijdrage van de 
huurder vanaf. Van het bedrag dat overblijft berekent u het aantal punten. Dat is dus 1 punt 
per iedere 
€ 226,89. 

7 Verouderingsaftrek: vervallen 

8 Prive-buitenruimten 
Wat valt onder prive-buitenruimten? 

Tuinen, balkons, platjes of terrassen die bij de woning horen en waarvan de bewoners 
van die woning het exclusieve gebruiksrecht hebben. Prive- buitenruimten tellen mee als 
ze minimaal 1,5 m breed en diep zijn. 

Hoe warden buitenruimten gemeten? 
• Meet een balkon vanaf de binnenzijde van het balkonhek. Bij (gedeeltelijk) inpandige 

balkons meet u vanaf het terugliggende dee I van de gevel. 

Punten per buitenruimte 
• Bereken 2 punten voor een buitenruimte tot 25 m 2 . 

• Bereken 4 punten voor een buitenruimte van 25 tot 50 m 2 . 

• Bereken 6 punten voor een buitenruimte van 50 tot 75 m 2 • 

Bereken 8 punten voor een buitenruimte van 75 tot 100 m 2 • 

• Bereken 10-15 punten voor een buitenruimte van 100 m 2 en meer. 
• Bereken 2 punten voor een carport. De oppervlakte onder de carport wordt niet als 

prive-buitenruimte gemeten. 
Trek 5 punten af als er geen buitenruimte is. 
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9 Woonvorm 

Eengezinshuis 
• Bereken 17 punten voor een vrijstaande woning. Een vrijstaande woning heeft minimaal 

aan drie zijden een prive-buitenruimte, die bovendien langs twee van de gevels 
gemiddeld ten minste 2,5 m breed is (eventueel bebouwd met een schuur of garage). 

• Bereken 15 punten voor een hoekwoning. Een hoekwoning heeft een prive-buitenruimte 
langs een van de zijgevels van gemiddeld ten minste 2,5 m breed (eventueel bebouwd 
met een schuur of garage). 
Bereken 12 punten voor een tussenwoning en een eindwoning. Een eindwoning is een 
hoekwoning zonder bovengenoemde buitenruimte. 

Meergezinsgebouw 
Bij woningen in meergezinsgebouwen, zoals flats, etages, portiekwoningen en maisonnettes, 
bepaalt de hoogte van de verdieping van het hoofdwoonvertrek het aantal punten als volgt: 

Woonlaag Met lift Zonder lift 

begane grond 6 punten 6 punten 

1e verdieping 5 punten 3 punten 

2e verdieping 4 punten 1 punten 

39 verdieping 4 punten 0 punten 

4e verdieping en hoger 4 punten 0 punten 

Als de vloer van het hoofdwoonvertrek van een benedenwoning 1,5 m of meer boven het 
omringende begane grondniveau ligt, dan geldt deze woning als etagewoning op de eerste 
verdieping. Als er 16 of minder woningen per liftschacht zijn, reken dan 2 punten per woning 
extra. 

Duplexwoning of onvrije woning 
Een duplexwoning is een eengezinswoning die geschikt is gemaakt voor dubbele bewoning, 
waardoor twee zelfstandige woningen ontstaan. 
Een onvrije woning (een woning met een gemeenschappelijke binnentrap en/of overloop) is 
oak een zelfstandige woning en wordt gewaardeerd als duplexwoning. 

Reken voor een benedenwoning 4 punten, voor een bovenwoning 1 punt. Voor een onvrije 
woning op de tweede verdieping of hoger warden geen punten toegekend. 

10 Woonomgeving 
Het gaat bij de woonomgeving om aspecten als groen in de omgeving, speelgelegenheid, 
afstand tot scholen, winkels, horeca en dergelijke, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, 
overlast en onderhoud van de buurt. Aan de woonomgeving kunnen maximaal 25 punten 
warden toegekend. Per aspect kunnen dus niet meer dan 2 of 3 punten berekend warden 
indien deze alle warden gehanteerd. Men kan een keuze maken uit deze als aanbeveling 
geldende aspecten. Aan de gekozen aspecten dient een zodanig gewicht (per aspect) 
gegeven te warden dat het maximaal te behalen aantal punten 25 is. Als u meer informatie 
wilt hebben over de liggingsaspecten en de punten die daaraan toegekend kunnen warden, 
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kunt u contact opnemen met de Huurcommissie. De Huurcommissie heeft zogenoemde 
puntenboeken opgesteld, die inzicht geven in de waardering van liggingsaspecten die zij aan 
een woning/buurt/wijk hebben toegekend. 

11 Hinderlijke situaties 
Voor hinderlijke situaties kunt u totaal maximaal 40 punten aftrekken . Hieronder volgt een 
opsomming van situaties die in aanmerking komen voor aftrek van punten: 

Voor ernstige geluidsoverlast van weg-, spoor-, vliegverkeer of industrie kunnen 
maximaal 35 punten afgetrokken warden. In de tabel hieronder vindt u de puntenaftrek 
voor geluidsoverlast. 

• Voor hinder door stadvernieuwingsactiviteiten wordt een maximum van 10 aftrekpunten 
aanbevolen. 

• Voor ernstig verval van de buurt wordt een maximale aftrek van 10 punten aanbevolen. 
Het is beleid van de Huurcomissie dat voor zeer ernstige bodemverontreiniging in de 
directe omgeving van de woning maximaal 40 aftrekpunten kunnen warden berekend 
wanneer er binnen 4 jaar met de sanering moet warden gestart. In andere gevallen is de 
praktijk dat maximaal 10 aftrekpunten wordt berekend als binnen 4-10 jaar met de 
saner ing moet warden gestart en 5 aftrekpunten als binnen 25 jaar met de sanering 
moet warden gestart. 

• Omdat de ophoging per 1 november 1999 van 20 naar 40 aftrekpunten heeft 
plaatsgevonden in verband met het onderbrengen van 2 absolute nulpunten 
(bodemverontreiniging en geluidshinder) is de maximale aftrek voor zeer ernstige 
luchtverontreiniging te stellen op het voorheen geldende maximum van 20 punten. 

Geluidsbelasting Weg* Spoor lndustrie Vlieg-
aan de gevel verkeer 
51 tot en rnet 55 cfB(A]r - ~ 2 
56 tot en met 60 dl3 [A) - - 5 

61 tot en met 65 dB:[AJ 2 2 10 
66 tot en met 70 dB[AI 5 5 35 

71 tot en met 75 dB [AI 10 rn 
meer da n 75 dB(AI 35 35 

41 tot en met 45 Ke 5 

46 tot en met 55 Ke 10 

56 tot en met 65 Ke 15 

rneer da11 65 Ke 35 

ldB!AI = decibel per etmaal, Ke= Kosteneenheden l 

* De gelu idslbelastiog van deweg i,s exdusi ef de aftrek op grand van 

ar tikel 103 Wet getui dshinder !Stb. 1979, 991. 
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12 Serviceflatkostentoeslag 
Een serviceflat is een zelfstandige woonruimte waarbij in de huurovereenkomst minimaal de 
volgende voorzieningen of diensten zijn vastgelegd: 
1. Een noodoproepinstallatie in de woning; 
2. Maaltijden die door de verhuurder verstrekt warden; 
3. Levering van eenvoudige medische of paramedische zorg door de verhuurder (indien 

nodig); 
4. Gebruik van recreatieruimten en logeerkamers; 
5. Leveringen en diensten door de verhuurder, die ertoe strekken het gebruik van 

recreatieruimten of logeerkamers mogelijk te maken. 

Bij serviceflatwoningen kan het puntentotaal van de waardering met 35% warden verhoogd. 
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Bijlage 2.2 Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen 
per 1 juli 2005 
Bron: www.vrom.nl 

punten 

40 
41 

42 
43 

44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 

54 
55 

56 
57 

58 
59 
60 

61 
62 

63 
64 
65 

66 
67 

68 
69 
70 

71 

72 
73 
74 
75 

76 

77 
78 

79 
80 

81 

bed rag 
163,35 
167,43 

171,52 

175,6 
179,67 
183,76 
187,85 

191,93 
196,02 
200,1 

204,18 
208,26 

212.35 
216,43 

220.52 
224,6 
228,69 

232,76 
236,85 
240,93 
245,02 

249,1 
253,18 

257,26 

261,34 
265,43 

269,52 
273.6 
277,68 
281,77 

285,84 

289,93 
294,02 
298,1 

302,18 
306,27 

310,34 
314,43 
318,52 

322,6 

326,68 

331,16 

pun ten 

82 
83 

84 

85 
86 
87 
88 

89 
90 
91 
92 
93 

94 
95 
96 
97 
98 

99 

100 
101 
102 

103 
104 

105 
106 

107 

108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

118 
119 
120 
121 
122 

123 

be drag 
335,64 
340,13 

344,61 
349,09 

353,58 
358,06 
362,54 

367,03 
371,51 
375,99 

380,48 
384,96 

389,44 

393,93 
398,41 
402,89 
407,37 

411,86 

416,34 
420,82 
425,31 

429,79 
434,27 

438,76 
443,24 

447,72 

452,21 
456,69 
461,17 
465,66 

470,14 

474,62 
479,11 

483,59 
488,07 
492,55 

497,04 

501,52 

506 
510,49 
514,97 

519,45 

punten 

124 
125 

126 
127 

128 
129 
130 

131 
132 
133 
134 
135 

136 
137 
138 
139 

140 

141 
142 
143 
144 

145 
146 
147 
148 

149 

150 
151 

152 
153 
154 

155 
156 

157 
158 
159 

160 
161 
162 

163 
164 

165 

89 

bed rag 
523,94 

528.42 

532,9 
537,39 

541,87 
546,35 
SS0,84 

555,32 
559,8 

564,29 

568,77 
573,25 

577,72 

582.22 
586,69 
591,18 
595,66 

600,15 

604,62 
609,12 
613,59 

618,08 
622,56 
627.05 
631,52 
636,02 

640,49 
644,98 
649,46 
653,95 

658,42 

662,91 
667,39 
671,88 
676,35 

680,85 

685,32 
689,81 
694,29 

698,77 
703,25 

707,74 

punten 

166 
167 

168 
169 
170 
171 
172 

173 
174 
175 
176 
177 

178 
179 
180 
181 

182 

183 
184 
185 
186 

187 
188 

189 
190 
191 

192 
193 

194 
195 

196 

197 

198 
199 
200 
201 

202 

203 
204 

205 
206 

207 

bed rag 
712,22 
716,71 

721,19 

725,68 
730,15 
734,65 

739,12 

743,61 
748,08 
752 ,58 
757,05 
761,54 

766,02 

770,51 
774,98 
779,48 
783,95 

788,U 
792,92 
797,41 
801,88 

806,38 

810,85 
815.34 
819,82 
824,3 

828,78 
833,26 
837,75 
842,23 

846,71 

851,2 
855,68 
860,16 

864,65 
869,13 

873,61 
878,1 

882,58 
887,06 
891,55 

896,03 

punten 

208 
209 

210 

211 
212 
213 
214 

215 
216 
217 
218 
219 

220 
221 

222 
223 

224 

225 
226 
227 
228 

229 
230 
231 

232 
233 

234 
235 
236 
237 

238 

239 
240 
241 
242 
243 

244 

245 
246 

247 
248 

249 
250 

bedng 
900,51 

905 

909,48 

913,96 
918,44 
922,93 

927,41 

931,89 
936,38 
940,86 
945,34 
949,83 

954,31 

958,79 
963,28 
967,76 
972,24 

976,73 

981,21 
985,69 
990,18 

994,66 
999,14 

1003,62 
1008,11 
1012,59 

1017,07 
1021,56 

1026,04 
1030,52 

1035,01 

1039,49 
1043,97 
1048,46 

1052,94 
1057,42 

1061.91 
1066,39 
1070,87 

1075,35 

1079,84 

1084,31 
1088,8 
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Bijlage 3.2.1 Theorie van vrije marktwerking 

Economie en prijs 
De economische wetenschap komt voort uit het vakgebied van de filosofie. Door de invloed 
van de filosofie richtte onderzoek zich lange tijd niet op het tot stand komen van prijzen, 
maar veel meer op het al dan niet "rechtvaardig zijn" van prijzen. Het onderwerp prijs wordt 
door verschillende filosoof-economen besproken. Vaak wordt hierbij onderscheid gemaakt in 
waarde en prijs. Indien de prijs hoger is dan de waarde, wordt er -volgens deze filosoof 
economen- immoreel gehandeld (Ten Have, 2002) . 
Door de eeuwen heen ontwikkelde de economische wetenschap zich tot een zelfstandige 
wetenschap. In de 18e eeuw trad er een duidelijke verandering op in het denken van 
mensen. Het liberalisme overheerste en de vrijheid van het individu stond daarin voorop. 
Ook in de economische wetenschap was deze denkwijze doorgedrongen: uitgangspunt was 
dat iedereen vrij moest zijn voor een goed de prijs te betalen die hij schappelijk acht. Adam 
Smith stelt in zijn boek An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(Adam Smith, 1776) dat de goederenvoorziening van een maatschappij zichzelf via haar 
eigen wetten regelt. Overheidsingrijpen is niet nodig, simpelweg omdat 'de markt' zichzelf 
op simpele en doeltreffende wijze regelt. 

Ma rktwerki ng 
Prijzen van goederen komen in principe tot stand op basis van onderhandeling. Een verkoper 
stelt een vraagprijs, de koper doet een bod. Wanneer vraag- en biedprijs niet gelijk zijn, 
proberen partijen overeenstemming over de prijs te bereiken. Lukt het beide partijen niet 
om tot overeenstemming te komen dan wordt er geen koop gesloten. Dit systeem wordt 
voor vrijwel ieder product toegepast. Belangrijke begrippen hierbij zijn vraag en aanbod. 

Vraag en aanbod 
Vraag en aanbod komen op een markt samen 
om een prijs te vormen. 

De figuur hiernaast geeft vraag en aanbod 
schematisch weer. Wanneer de prijs stijgt, zijn 
minder mensen bereid dit product te kopen. Als 
gevolg daarvan daalt de vraag. Doordat echter 
de prijs hoger is, is het voor meer producenten 
aantrekkelijk om het betreffende product te 
leveren. Uiteindelijk regelt dit systeem zichzelf 
af tot het marktequilibrium: de prijs en 
kwantiteit die op een vrije markt tot stand 
zouden komen. Het marktequilibrium bevindt 
zich in de figuur op het snijpunt van vraag en 
aanbod. De prijzen en hoeveelheden zijn vanuit 
dit snijpunt af te lezen op de prijs- en 
kwantiteitsas. 

Prijs 
Vraag 

Kwantiteit 

Ieder afzonderlijk worden vraag en aanbod be"invloed door een aantal determinanten: 

Determinanten van de vraag 
Met 'de vraag' wordt de collectieve vraagfunctie bedoeld. De collectieve vraag wordt afgeleid 
uit de individuele vraagfuncties. (Andriessen en Heertje, 1992) 
De factoren die van invloed zijn op de vraag (Delfgaauw, 1969): 
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1. De behoeftenschema's van de vragers (huishoudens); 
Vooral de (veranderende) consumptiepatronen zijn van invloed op de behoeftenschema's 
van vragers . Consumenten hebben de wens behoeften te bevredigen, en zij laten zich 
daar in hun handelen door be'invloeden . Behoeftenschema's zetten deze concrete 
behoeften van de consument in rangorde, waarbij ook de dringendheid van die 
behoeften wordt aangegeven . Doordat consumenten alien andere behoeften hebben en 
bovendien aan deze behoeften alien een andere rangschikking geven, zijn ook de 
behoefteschema's anders. Factoren die van belang zijn, zijn bijvoorbeeld leeftijd en 
inkomen van de consument. 

2. Het aantal vragers (huishoudens); 
Het aantal huishoudens is sinds de jaren zestig aanzienlijk toegenomen, waarbij vooral 
het aandeel eenpersoonshuishoudens in verhouding fors toegenomen is . De oorzaken 
hiervan liggen vooral in de toegenomen individualisering en de vergrijzing. 

3. De hoogte en verdeling van hun inkomens; 
Bij de meeste goederen wordt ervan uitgegaan dat een hoger inkomen een grotere 
gevraagde hoeveelheid tot gevolg heeft. 25 Daarnaast is ook de verdeling van de 
inkomens over de gezamenlijke vragers van invloed . Naarmate deze verdeling 
gelijkmatiger is wordt de vraag naar massa-artikelen (bijvoorbeeld een Volkswagen) 
grater. De vraag naar luxe artikelen (b ijvoorbeeld een Rolls Royce) zal echter kleiner 
warden. 

4 . De prijzen van concurrerende goederen; 
Wanneer de prijzen van producten die concurreren met product A dalen, zal de verkoop 
van product A ook dalen . 

5. De prijzen van complementaire goederen . 
Als de consument het idee heeft dat product A enkel bruikbaar is in combinatie met 
product B, dan zal, bij een dalende prijs van product B, de verkoop van product A 
stijgen. 

Determinanten van het aanbod 
Met 'het aanbod' wordt de collectieve aanbodfunctie bedoeld . Het collectieve aanbod wordt 
afgeleid uit de individuele aanbodfuncties. (Andriessen en Heertje, 1992) 
Wanneer het handelt om aanbod kunnen twee typen aanbod onderscheiden warden. 
Enerzijds is er commercieel gefundeerd aanbod (Delfgaauw, 1969): 

'van de /eiders der productiehuishoudingen die op de markt de door hen vervaardigde 
producten aanbieden, waarvoor zij geldelijke kosten hebben gemaakt en waarvoor zij een 
ge/delijke opbrengst verwachten, die hen voor deze kosten schade/oos stelt en liefst 
daarenboven winst laat'. 

Anderzijds is er psychisch gefundeerd aanbod (Delfgaauw, 1969): 
'Alie ander aanbod noemen wij psychisch gefundeerd; het gaat hierbij hetzij om aanbod van 
consumptiegoederen door consumenten uit hun voorraad, hetzij om aanbod van arbeids- en 
spaarprestaties'. 

25 Uitzondering hierop is de Giffen-paradox. De Giffen paradox is ook bekend onder het Veblen effect, vernoemd naar Thornstein 
Veblen (1857-1929). Het betreft het vraaggedrag van consumenten , naar goederen waarvan de vraag er naar groat is als de prijs 
hoog is . Deze goederen warden ook wel Giffengoederen genoemd. Rijke mensen consumeren bij voorkeur dure goederen, niet 
omdat die beter zijn dan de goedkopere, maar omdat men op die manier aan anderen kan tonen hoe rijk men is. Meer algemeen (in 
jargon) word! het effect gedefinieerd als een situatie waarin het nut van een persoon mede afhangt van het nut of de consumptie van 
andere personen . 
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Het verschil tussen beide typen aanbod is dat de aanbieder van psychisch gefundeerd 
aanbod , in tegenstelling tot de aanbieder van commercieel gefundeerd aanbod, geen 
vergelijking maakt tussen de geldelijke opbrengst en de geldelijke kosten van het goed dat 
hij aanbiedt. 

Markt 
Om ervoor te zorgen dat prijs en kwaliteit gemakkelijker te vergelijken zijn worden 
producten vaak op een markt verhandeld. Er zijn verschillende typen markten: een echte 
markt met kraampjes of een marktplein, maar ook een denkbeeldige markt, die bestaat uit 
alle vraag naar en aanbod van een groep vergelijkbare producten. Het doel van een markt is 
altijd hetzelfde: aanbieders en gebruikers van producten bij elkaar brengen. 

Figuur I en 2: Markten kennen verschillende verschijningsvormen Het doe! is in a/le gevallen gelijk: het bij elkaar brengen 
van aanbieders en gebruikers van producten 
(Links, de kleurrijke markt van Syracuse, Sicilie; rechts de Chicago Board a/Trade, Chicago) 

Uit het voorgaande blijkt dat er altijd een prijsevenwicht zal ontstaan. Als de prijzen hoog 
zijn, zal er meer geproduceerd worden, of de vraag loopt terug. In beide gevallen daalt de 
prijs. Als de prijs te laag is dan zullen consumenten eerder tot koop overgaan, en zullen 
producenten besluiten om te stoppen met produceren. Hierdoor ontstaat er weer schaarste 
etc. Uiteindelijk regelt dit systeem zichzelf af tot op een evenwichtsniveau waarbij een 
bepaalde hoeveelheid geproduceerd kan worden tegen een bepaalde prijs. 
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Bijlage 4.2 Puntenstelsel v66r 1986 
Bron: Besluit huurprijzen woonruimte 1981 in Van der Schaar (1987) 

Het woningwaarderingsstelsel (tot 1986) 

Bijlage bij het Besluit huurprijzen woonruimte 

Zoals deze luidt m.i.v. 1 juli 1981. 

Waarderingsstelsel voor woonruimte welke een zelfstandige woning vormt. 

1. Oppervlakte van vertrekken 

Oppervlakte in Punten Oppervlakte in Punten Oppervlakte in Punten 

m2 (1) m2 (1) m2 (1) 

1 1 13 10,5 25 27,5 
2 1,5 14 12 26 28 
3 2 15 13,5 27 28,5 
4 3 16 15 28 29 
5 4 17 16,5 29 29,5 
6 4,5 18 18 30 30 
7 5 19 19,5 31 30,5 
8 6 20 21 32 31 
9 7 21 22,5 33 31,5 

10 7,5 22 24 34 32 
11 8 23 25,5 35 32,5 
12 9 24 27 het meerdere 0,5 per m2 

2. - Oppervlakte van berging en zolder lm 2 = 1h 

- af: indien de zolder nier bereikbaar is via een vaste trap: ten hoogste 5 

- oppervlakte van bij de woning behorende garage 
- oppervlakte van bij de woning behorende carport 

3. Centrale verwarming: per vertrek waarin een radiator is: 
Bij: voor een prive-ketel in de woning: 
Bij: voor regelbaarheid van de temperatuur per vertrek met 
thermostaten of thermostatische ventielen: 

4. Warmte-isolatie (2) 
- isolerende beglazing in woonkamer 
- isolerende beglazing in keuken 
- isolerende beglazing in slaapkamer 
- andere isolatievormen 

5. Sanitair 
per bad 
per douche 
per toilet 
per wastafel of fonteintje 
lengte van het aanrecht 
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maximaal 
maximaal 
maximaal 
maximaal 

minder dan 1 m 

lm 2 = 1 
lm 2 = 1/4 

3 
5 

5 

5 
2 
2 
5 

10 
6 
3 
2 
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6. Eigen voortuin 

7. Eigen zij- of achtertuin 

8. Woonvorm: vrijstaand huis 
hoekeengezinshuis 
tusseneengezi nshu is 
etagewoning begane grond 
etagewoning met lift 
etagewoning zonder lift: 

9. Veroudering: af ten hoogste 

10. Kwaliteitsbijtellingen (2): bij ten hoogste 

1 tot 2 m 
2 men meer 

tot 25 m 2 

van 25 tot 50 m2 
50 m of meer 

1 e verdieping 
2e verdieping 
3e verdieping 
4 e verdieping 
duplexwoning beneden 
duplexwoning boven 

11. Ligging en woonomgeving: bij ten hoogste 

12. In extreme situaties kan een aftrek plaatsvinden van ten hoogste 20 
punten in verband met zeer ernstige overlast van bijvoorbeeld verkeer 
of hinderlijke bedrijven 

13. Woningen met een vloeroppervlakte van vertrekken van minder dan 50 
punten doch met minimaal 110 punten in totaal worden een 
kwaliteitsklasse hoger gewaardeerd dan het huuraanpassingsschema 
aangeeft 

4 
8 

2 

3 
6 
10 

20 
15 
12 
8 
8 
7 
5 
3 
1 
4 
1 

20 

20 

25 

(1) Afronden per vertrek: bij 0,5 m 2 of meer naar boven, bij minder dan 0,5 m 2 naar 
beneden 

(2) De warmte-isolatie dient alleen gewaardeerd te worden indien de isolatie bestaat 
uit voorzieningen, genoemd in de beschikking geldelijke steun warmte-isolatie 
bestaande woningen. 
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Bijlage 5.2 Huurvarianten 

Om in te spelen op de verwachte vergroting van vrijheid in het huurbeleid zijn er de 
afgelopen jaren enkele huurvarianten ontwikkeld die meer zekerheid bieden aan 
huurders ten aanzien van de huurprijsontwikkeling. Twee van deze varianten worden 
hierbij beschreven. 

Huurvarianten die meer zekerheid bieden ten aanzien van de 
huurprijsontwikkeling 

Huurvast 
Diverse verhuurders bieden hun klanten "Huurvast". Dit product is er op gericht 
onzekerheid ten aanzien van de jaarlijkse huurverhoging weg te nemen. Bij Huurvast 
wordt de huur van de woning gedurende een bepaalde periode vastgezet op een bepaald 
huurniveau . Veel verhuurders hanteren hiervoor een standaardperiode van 5 of 10 jaar. 
Indien de huurder dat wenst, is het bij enkele verhuurders ook mogelijk om het 
huurniveau voor 6, 7, 8 of 9 jaar vast te stellen . 
In onderstaande figuur is het verloop van de huurprijzen bij een huurvastcontract en van 
een traditioneel contract weergegeven : 

Huurzeker 

in euro's 

= 388 

376 

365 

- huurvast 
344 

huur 
jaren 2 3 4 5 

Maand/astvergelijking vijf jaar huurvast, bedragen slechts ter indicatie 
Bron : Aramis wonen , Roosendaal 

Ook Huurzeker heft de onzekerheid ten aanzien van de jaarlijkse huurverhoging op . Bij 
Huurzeker wordt zekerheid gegeven over de hoogte van de huurverhoging van de woning 
gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld de komende vijf jaar. Er is dus wel sprake 
van een jaarlijkse huurverhoging, de hoogte daarvan is echter vooraf vastgesteld voor de 
gehele contractperiode. 

Huurzeker en Huurvast: zekerheid betekent niet altijd financiee/ voordeel 
Beide contractvormen kunnen financieel gezien zowel voordelig als duurder uitpakken: de 
huurprijs(ontwikkeling) voor de betreffende contractperiode wordt gebaseerd op onder 
andere de te verwachten rente en de te verwachten huurstijging. Hoewel verhuurders 
hiervan een zo goed mogelijke inschatting maken, kunnen zij de toekomst niet 
voorspellen. Deze contractvormen garanderen de huurder zekerheid ten aanzien van de 
woonlastenontwikkeling, maar niet per definitie ook financieel voordeel in de zin van een 
lager totaal aan woonlasten. 

95 



De Nederlandse woningmarkt en de rol van het woningwaarderingsstelsel 

Bijlage 6.2 Onderbouwing van de omgevingsscore 

Huidig woningwaarderingsstelsel 
Voor vernieuwing van de kwaliteitsmaatstaf wordt aansluiting gezocht bij de bestaande 
kwaliteitsmeting. In het huidige woningwaarderingsstelsel kunnen aan de woonomgeving 
maximaal 25 punten worden toegekend. Aan de gekozen aspecten dient een zodanig 
gewicht te warden gegeven dat het maximaal aantal te behalen punten bij waardering van de 
gekozen aspecten steeds 25 is. Hoewel de huurcommissies vrij zijn in bepaling van de score 
op het onderdeel woonomgeving, wordt aangeraden de volgende aspecten te onderscheiden 
(Bron: huurcommissie): 

(1) Aankledingsgroen. 
Zijn er groenstroken, plantsoenen, bomen e.d. in de buurt aanwezig? 
• niet aanwezig 
• in beperkte mate aanwezig 
• in ruime mate aanwezig 

(2) Openbaar gebruiksgroen. 
Is er een buurt of wijkpark(je), een bos of ander terrein, geschikt en toegankelijk voor 
recreatie, in de omgeving op korte afstand aanwezig van de woning? 
• niet binnen loopafstand aanwezig 
• binnen loopafstand aanwezig 

(3) Speelgelegenheid voor jonge kinderen. 
Is er geschikte speelruimte of aangelegde speelgelegenheid voor jonge kinderen, 
bijvoorbeeld een speelplaats, zandbak, e.d.? 
• niet binnen loopafstand aanwezig 
• binnen loopafstand aanwezig 
• op korte afstand aanwezig 

( 4) Speelgelegenheid voor oudere kinderen. 
Is er geschikte speelruimte of aangelegde speelgelegenheid voor oudere kinderen, 
bijvoorbeeld trapveld, speelweide, e.d.? 
• niet binnen loopafstand aanwezig 
• binnen loopafstand aanwezig 
• op korte afstand aanwezig 

( 5) Basisonderwijs 
• niet binnen loopafstand aanwezig 
• binnen loopafstand aanwezig 
• op korte afstand aanwezig 

(6) Winkels voor dagelijkse levensbehoeften 
• niet binnen loopafstand aanwezig 
• binnen loopafstand aanwezig 
• op korte afstand aanwezig 

(7) Stedelijke voorzieningen (grootwinkelbedrijven, horeca, bioscopen, enz.) 
• niet aanwezig 
• in beperkte mate aanwezig 
• in ruime mate aanwezig 

(8) Bereikbaarheid van de woningen. 
Zijn er mogelijkheden om in de directe omgeving van de woning op de openbare weg 
voor korte tijd te parkeren? 
• in ruimte mate aanwezig 
• niet aanwezig 
• in beperkte mate aanwezig 

(9) Openbare parkeergelegenheid (voor lang parkeren) 
• niet voldoende aanwezig 
• voldoende aanwezig binnen redelijke afstand 
• in ruime mate aanwezig binnen redelijke afstand 

(10) Halte van het openbaar vervoer (bus of tram) 
• niet binnen loopafstand aanwezig 
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• binnen loopafstand aanwezig 
• op korte afstand aanwezig 

(11) Verkeersoverlast en -onveiligheid (geluidshinder, trillingen, onveilige 
verkeerssituaties) 
woningen gelegen aan: 
• straat met overwegend doorgaand verkeer 
• straat met overwegend buurtverkeer 
• straat zonder gemotoriseerd verkeer 

( 12) Onderhoudstoesta nd woonomgevi ng 
Hoe is de onderhoudstoestand van bestrating en openbaar groen in de buurt? 
• slecht onderhouden 
• redelijk onderhouden 
• goed onderhouden 

(13) Ligging nabij bedrijven waarvan hinder wordt ondervonden in de vorm van 
lawaai, stank, verkeersoverlast, opslag of vervuiling 
• veel hinder 
• weinig hinder 
• geen hinder 

Tabel b. Loopafstanden tot de belangrijkste wijkvoorzieningen 

I. Openbaar gebruiksgroen ca. 400 - 800 meter 
II. Speelgelegenheid voor ca. 100 - 200 meter 

jonge kinderen 
III. Speelgelegenheid voor ca. 400 - 800 meter 

oudere kinderen 
IV. Basisonderwijs ca. 400 - 800 meter 
v. Winkels voor dagelijkse ca. 400 - 800 meter 

levensbehoeften 
VI. Openbare parkeergelegenheid ca. 100 - 200 meter 

voor lang parkeren 
VII. Halte van het openbaar vervoer ca . 400 - 800 meter 

(bus of tram) 

Voorstel toevoeging criteria 
In hoofdstuk 6 is reeds aangegeven dat enkel fysiek-ruimtelijke elementen meewegen in 
de omgevingsscore. De toegenomen aandacht voor omgeving op fysiek-ruimtelijke 
elementen hebben voornamelijk met veiligheid en bereikbaarheid te maken. Veiligheid 
speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Bereikbaarheid van onder andere werk 
en woning wordt voor steeds meer mensen een kritiek punt. Om die reden wordt 
voorgesteld een aantal beoordelingscriteria toe te voegen: 

Ruimtelijke opzet wijk/buurt 
Niet voldoende ruim van opzet 
Voldoende ruim van opzet 
Zeer ruim van opzet 

Ruimtelijke opzet straat 
Flinke voortuinen 
Geen flinke voortuinen 

Goede aansluiting op auto/snelweg 
Niet aanwezig 
Aanwezig 
Op zeer korte afstand aanwezig 
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Gemakkelijk de wijk uitkomen met de auto 
Niet gemakkelijk 
Gemakkelijk 
Heel gemakkelijk 

Gemakkelijk de wijk uitkomen met de fiets/te voet 
Niet gemakkelijk 
Gemakkelijk 
Heel gemakkelijk 

Eigen karakter en sfeer buurt 
Geen eigen karakter 
Redelijk eigen karakter 
Zeer eigen karakter 

Prettig straatbeeld 
Geen prettig straatbeeld 
Redelijk prettig straatbeeld 
Prettig straatbeeld 

Aantrekkelijkheid opzet buurt (stratenpatroon) 
Geen aantrekkelijke opzet 
Redelijk aantrekkelijke opzet 
Aantrekkelijke opzet 

Omdat de waardering van de omgeving een steeds grotere rol speelt in de totale 
waardering voor de woning, wordt bovendien voorgesteld het maximale aantal punten 
van 25 te verhogen naar 40. 

Omgevingsscore voorbeeldwoning 
Voor bepaling van de omgevingsscore van de voorbeeldwoning uit paragraaf 6.2 wordt 
gebruik gemaakt van onderstaand schema. Op basis hiervan kan een voldoende 
onderbouwde beslissing worden genomen ten aanzien van de woonomgevingsscore, 
waarbij zoals gezegd maximaal 40 punten te vergeven zijn. Dit levert dan het volgende 
beeld op: 

Beoordelinq 
+ ± -

Aankledingsgroen x 
Ooenbaar qebruiksqroen x 
Soeelqeleqenheid voor ionqe kinderen x 
Speelqeleqenheid voor oudere kinderen x 
Basisonderwijs x 
Winkels voor daqeliikse levensbehoeften x 
Stedeliike voorzieninqen x 
Korte tiid oarkeren x 
Ooenbare oarkeerqeleqenheid (voor lanq oarkeren) x 
Halte van het ooenbaar vervoer (bus of tram) x 
Verkeersoverlast en -onveiliqheid x 
Onderhoudstoestand woonomqevinq x 
Liaainq nabii bedriiven waarvan hinder wordt ondervonden x 
Ruimtelijke opzet wiik/buurt x 
Ruimteliike oozet straat x 
Goede aansluitinq op auto/snelweq x 
Gemakkeliik de wiik uitkomen met de auto x 
Gemakkelijk de wijk uitkomen met de fiets/te voet x 
Eiqen karakter en sfeer buurt x 
Prettiq straatbeeld x 
Aantrekkeliike opzet buurt (stratenpatroon) x 
Op deze wijze blijft de woonomgevingsscore zo veel mogelijk objectief van aard. De 
beoordeling van de verschillende aspecten is uiteraard wel subjectief. 
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Bijlage 7. 2 Taxatiemethoden 
Bron: Commercieel vastgoed 2, Keeris, Eindhoven, 2000 

In de literatuur warden diverse mogelijkheden geboden voor het indelen van 
taxatiemethoden. Door de grote hoeveelheid aan verschillende taxatiemethoden is geen 
enkele indeling echter volledig. Een veelgebruikte indeling is die naar 
taxatiebenaderingen. Zoals de naam al aangeeft wordt hierbij de benaderingswijze als 
uitgangspunt genomen . 

De definitie van taxatie: 
De waardebepaling van een vastgoedobject door een taxateur volgens de in diens 
rapportage weergegeven methode van beoordeling en de daarbij aangegeven situationele 
omstandigheden. 

Voor de verschillende methoden van waardebepaling is vooral het doel van de 
waardebepaling van belang. De volgende waarderingsbenaderingen warden 
onderscheiden : 

Comparatieve benadering 
De basis van de comparatieve benadering is vergelijking van het object dat 
getaxeerd moet warden met in de markt gerealiseerde transacties. Voor elke 
taxatie moet rekening warden gehouden met eventueel gewijzigde of zich 
wijzigende marktomstandigheden. Doordat een vergelijking wordt gemaakt met in 
de markt gerealiseerde transacties, ontstaat er een sterke marktrelatie. 
Binnen de comparatieve benadering kunnen de volgende taxatiemethoden 
onderscheiden warden: 

• Vergelijkingsmethode tussen verschillende vergelijkbare vastgoedobjecten; 
• Vergelijkingsmethode voor verschillende vergelijkbare objecten; 
• Kapitalisatiemethode; 
• Huurwaardemethode. 

Kosten benadering 
De kostenbenadering is gebaseerd op de productiekosten, vermeerderd met de 
prijs voor de grond, waarbij eventueel gecorrigeerd wordt voor afschrijvingen. De 
kostenbenadering kent een minder sterke marktrelatie dan de comparatieve 
benadering. Deze relatie is er wel wanneer er vanuit wordt gegaan dat de 
productiekosten ook een marktrelatie hebben. 
Binnen de kosten benadering kunnen de volgende taxatiemethoden onderscheiden 
word en: 

• Kuberingsmethode; 
• Bouwdeel kostenmethode; 
• Retrospectieve methode; 
• Vervangingswaarde methode; 
• Residuele waardemethode. 

Inkomsten benadering 
De inkomstenbenadering benadert de onroerende zaak alsof deze een zelfstandig 
inkomen oplevert. De kosten voor de gebruiker warden dan als inkomsten gezien 
en warden omgezet in een kapitaalsbedrag. Hierbij draait het dus om welk 
kapitaal moet warden ge"lnvesteerd om een bepaald rendement te behalen. De 
gebruiker van het object wordt gezien als een client van de eigenaar van het 
vastgoed. Er ontstaat zo een scherpe scheiding tussen de eigenaar en de 
gebruiker. 
De inkomsten benadering valt uiteen in de volgende taxatiemethoden: 

• Draagkrachthuur methode; 
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• BAR methode; 
• NAR methode; 
• DCF methode. 

Wettelijke benadering 
De Nederlandse wetgever heeft door haar specifieke kijk op "waarde" het aantal 
waardebegrippen uitgebreid en in sommige gevallen een waarderingsmethode 
voorgeschreven. Deze waarderingsmethoden worden gegroepeerd in de wettelijke 
benaderi ng. 
Binnen de wettelijke benadering kunnen de volgende taxatiemethoden 
onderscheiden worden: 

• Wettelijke-huurprijzen-woonruimte methode26
; 

• Wettelijke-huurprijzen-1624-bedrijfsruimte-methode; 
• Pachtnormen-methode. 

Hedonistische benadering 
In de hedonistische benadering wordt genot gezien als het hoogste goed. De 
mens dient dan ook te streven naar de bevrediging van zijn zinnelijke verlangens. 
Uitwerking hiervan gebeurt via meervoudige regressie-analyse waarbij de 
aanname van de reacties in de markt als basis dienen. 

26 Hiertoe behoort ook het huidige woningwaarderingsstelsel 

100 


